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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ:  
ВІД СТВОРЕННЯ ДО ПЕРЕВІРОК РЕГУЛЯТОРАМИ 

Страхування має великі можливості сприяти економічному та соціальному розвитку 
країни, маневрувати резервами, задовольняти інтереси щодо захисту майна та доходів 
юридичних та фізичних осіб, тому і отримало одну з провідних ролей у формуванні всієї 
системи економічної безпеки країни.  

Але при цьому така роль стає реальною лише за належного рівня розвитку страхової 
справи. Адже страхування повинно не лише забезпечувати відшкодування фактичних 
матеріальних збитків, зумовлених певною обставиною або подією, але й давати змогу 
впевненіше користуватися кредитом для спорудження чи придбання необхідних засобів 
виробництва, поповнення товару у торговельній мережі, сприяти появі та впровадженню 
нової техніки та технологій, фінансуванню освіти, охорони здоров’я, пенсійного 
забезпечення, іншим соціальним заходам тощо.  

До нормативних актів, які регулюють сферу страхування та спрямовані на створення 
ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів компаній та 
фізичних осіб, належать: Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР 
(далі – Закон про страхування), Закон України «Про господарські товариства» від 
19.09.1991 р. № 1576-XII, Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III та інші. 

Страхова компанія: основні вимоги до створення та діяльності 

Відповідно до ст. 1 Закону про страхування, страхування – це вид цивільно-правових 
відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі 
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або 
чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 
фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

Також Законом про страхування встановлені умови, яким повинні відповідати 
фінансові установи для здійснення страхової діяльності на території України: 

 створені у формі акціонерного товариства, повних, командитних товариств або 
товариств з додатковою відповідальністю; 

 включені до реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), та отримали ліцензію на 
здійснення на здійснення конкретного виду страхування; 

 кількість учасників повинна бути не менше 3-х; 

 мінімальний розмір статутного капіталу повинен становити в сумі, еквівалентній  
1 млн. євро (для страхової компанії, яка буде займається страхуванням життя –  
10 млн. євро) за валютним обмінним курсом валюти України. При цьому статутний 
капітал повинен формуватися виключно грошовими коштами. 



Страхові компанії повинні займатися виключно страхуванням, перестрахуванням та 
фінансовою діяльністю, пов’язаною з формуванням, розміщенням страхових резервів та 
їх управлінням. Вони мають право займатися тільки визначеними в ліцензії видами 
страхування.  

Хто контролює діяльність страхової компанії? 

З метою дотримання вимог законодавства України щодо страхування, ефективного 
розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту 
інтересів страхувальників діяльність страхової компанії в Україні на сьогодні 
контролюється Нацкомфінпослуг.  

Як зазначає Нацкомфінпослуг, її місія полягає у створенні умов для ефективного та 
транспарентного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцненні 
системної стабільності та посиленні фінансової інклюзії на цих ринках, забезпеченні 
захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг, а також інтеграції у світовий 
фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України. 

Згідно з покладеними на Нацкомфінпослуг завданнями, комісія у межах своїх 
повноважень проводить самостійно або разом з іншими уповноваженими органами виїзні 
та безвиїзні перевірки діяльності фінансових установ з метою нагляду за наданням 
фінансових послуг та дотриманням законодавства. Перевірки можуть бути планові та 
позапланові.  

Так, у 2017-2018 роках Нацкомфінпослуг планових перевірок не здійснювало у 
зв’язку з дією мораторію на проведення планових заходів державного нагляду (контролю). 

При цьому у 2018 році Нацкомфінпослуг здійснено 145 позапланових перевірок (що 
на 64,8% більше, ніж у 2017 році), з яких: 

 за рішенням суду – 4; 

 за зверненнями фізичних осіб – 136;  

 за заявою суб’єктів господарювання – 1; 

 щодо виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) – 4. 

Крім того, до функцій Нацкомфінпослуг належить здійснення аналізу фінансової 
звітності, яка подається до комісії в електронній формі для перевірки відповідності 
законодавству про фінансові послуги. За результатами аналізу Нацкомфінпослуг видає 
розпорядження, в якому зазначається, чи встановлені порушення, наприклад, щодо: 

 дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу; 

 дотримання нормативу якості активів; 

 розміщення визначеними категоріями прийнятних активів в повному обсязі та 
дотримання нормативу ризиковості операцій; 

 розміру статутного та/або власного капіталу; 

 подання звітних даних та аудиторського висновку за звітні періоди; 



 надання послуг на підставі договору тощо. 

На підставі встановлених порушень Нацкомфінпослуг виносить рішення про: 

 обов’язок компанії вжити заходи для усунення порушення законодавства про 
фінансові послуги, а також повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з 
наданням підтверджуючих документів у встановлені терміни; 

 виключення компанії з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають 
право надавати окремі фінансові послуги; 

 анулювання довідки про взяття на облік юридичної особи тощо. 

Особливим в діяльності страхової компанії є не лише вимоги до її створення, але й 
до ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності. Так, згідно з Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.  
№ 996-ХІV (далі – Закон про бухгалтерський облік), страхові компанії підпадають під 
визначення підприємств, що становлять суспільний інтерес: «підприємства – емітенти 
цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних 
паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні 
фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних 
фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які 
відповідно до цього Закону належать до великих підприємств». 

Відповідно до ст. 14 Закону про бухгалтерський облік, страхові компанії зобов’язані 
не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну 
фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці. 

Проведення аудиту фінансової звітності страхової компанії набуває більш 
відповідального значення, оскільки усі підприємства, що становлять суспільний інтерес, 
стають більш відкритими щодо розкриття інформації про свою діяльність. З одного боку це 
підвищує контроль за діяльністю страхової компанії, з іншого – надає більш розгорнуту 
інформацію для зовнішніх користувачів фінансової звітності: акціонерів, інвесторів та 
Регуляторів. 

Аудит страхової компанії: що «під прицілом» аудитора? 

Аудит страхових компаній передбачає перевірку не лише загальних питань, зокрема 
перевірку операцій з основними засобами, ТМЦ, нематеріальними активами, розрахунків з 
оплати праці, розрахунково-платіжних та касових операцій, розрахунків з дебіторами та 
кредиторами тощо, але й специфічних операцій, властивих лише страховим компаніям. 

Специфіка діяльності страхових компаній обумовлена особливостями ведення 
бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, визначення фінансового 
результату та оподаткування, а також вимогами до наявності ліцензій на страхування та 
фінансової стабільності і платоспроможності страхових компаній тощо. Наведені 
особливості повинні враховуватися аудитором при проведенні перевірки.  

Правовстановлюючі документи. Аудитор насамперед повинен перевіряти наявність 
та відповідність вимогам законодавства документів, підтверджуючих право страхової 
компанії здійснювати страхову діяльність, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію, 
ліцензії на здійснення страхової діяльності, статуту тощо. 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Завдання аудитора полягає у 
перевірці правильності застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. 



Договори страхування. Аудитор повинен перевірити правильність складання, 
юридичного оформлення та обліку договорів страхування, а також правильність 
здійснення та обліку операцій зі страхування, перестрахування та співстрахування. 

Страхові виплати. Завдання аудитора полягає не лише у перевірці обґрунтованості 
та своєчасності здійснення страхових виплат, але й обґрунтованості відмов 
страхувальникам у страхових виплатах (за наявності таких). 

Резерви. Враховуючи, що страхова діяльність передбачає необхідність створення 
страховими компаніями спеціальних резервів, під час перевірки аудитор повинен 
перевірити достатність та адекватність сформованих резервів для виконання зобов’язань 
за договорами страхування. 

Витрати. Враховуючи особливість страхових компаній щодо складу витрат, які 
включаються до собівартості страхових послуг, аудитором повинна бути встановлена 
обґрунтованість включення тих чи інших витрат до собівартості страхових послуг та 
правильність формування фінансових результатів. 

Фінансова стабільність та платоспроможність. Нормами страхового 
законодавства встановлені вимоги щодо забезпечення  фінансової стабільності й 
платоспроможності страховика, тому аудитор повинен перевірити, чи дотримується 
страхова компанія нормативного співвідношення активів і  зобов’язань та забезпечень. 

За результатами перевірки аудитор складає «Звіт незалежного аудитора» за 
формою та змістом, враховуючи Методичні рекомендації Нацкомфінпослуг. Регулятор 
надає рекомендації не лише щодо зазначення загальної інформації у звіті (назви, 
висловлення думки, зазначення відповідальності аудитора, відповідальності 
управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями), але й 
стосовно визначення ключових питань аудиту, до яких, зокрема, можуть бути віднесені: 

 питання безперервної діяльності; 

 формування статутного капіталу; 

 оцінка активів за справедливою вартістю; 

 знецінення активів; 

 наявність та оцінка активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях 
України; 

 дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та 
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, 
додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 
фінансовими активами; 

 формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих страхових 
резервів відповідно до законодавства тощо. 

Крім того, при аудиті фінансової звітності Нацкомфінпослуг рекомендує розглядати 
дотримання страховою компанією встановлених вимог законодавства щодо: 

 відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування 
лише тих видів добровільного та обов’язкового страхування, на здійснення яких 
отримано ліцензію,  



 здійснення страховиком обов’язкового страхування виключно за умови дотримання 
порядків, визначених КМУ; 

 ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя 
(якщо страхова компанія має ліцензію на страхування життя) тощо. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що проведення 
аудиторських перевірок страхових компаній є досить складним та комплексним процесом, 
який вимагає від аудитора не лише високої кваліфікації у сфері аудиту, але й знань та 
практичного досвіду перевірки дотримання страховими компаніями спеціальних 
нормативних та регуляторних вимог у сфері здійснення страхової діяльності. 

 

 

 


