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Постановка проблеми.  Сучасна  практика 
розвитку  страхової  діяльності  в  Україні  свідчить 
про  те,  що  сьогодні  низький  попит  на  страхові 
послуги  від  населення  обумовлений  економіч-
ними та психологічними факторами, що пов’язані 
із  можливими  фінансовими  ризиками  діяльності 
страхових компаній. Зокрема, ключовими негатив-
ними  чинниками  впливу  на  розвиток  страхового 
ринку  є  низький  рівень  довіри  серед  населення, 
недостатня  розвиненість  ринку  фінансово-стра-
хових  послуг,  недосконалість  організації  страхо-
вої  діяльності,  негативна  економічна  динаміка  в 
країні.  Внутрішньо-організаційними  негативними 
чинниками є недостатній рівень інвестиційної капі-
талізації страхових компаній, відносно невисокий 
рівень  рентабельності  діяльності  страхових  ком-
паній, невисока компетенція персоналу страхових 
компаній.  Відповідно,  забезпечення  ефективного 
внутрішнього і зовнішнього аудиту діяльності стра-
хових компаній виступає механізмом до стимулю-
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В роботі вирішено важливе науково-прак-
тичне завдання, спрямоване на розроблення 
методичного підходу до внутрішнього 
аудиту страхових компаній. Визначено сут-
ність та зміст внутрішнього аудиту страхо-
вих компаній. З’ясовано особливості процесу 
організації внутрішнього аудиту страхових 
компаній. Виокремлено ключові принципи 
проведення внутрішнього аудиту страхових 
компаній: спеціалізації, кооперації, пропорцій-
ності, паралельності, прямоточності, рит-
мічності. Наведено етапи аудиторського 
процесу страхових компаній: визначення 
стратегічних цілей та завдань аудиту; роз-
робка індивідуальних аудиторських завдань; 
операційне управління аудитом; узагальнення 
інформації в процесі аудиту; формулювання 
висновків та рекомендацій щодо поліпшення 
страхової діяльності; контроль за виконан-
ням наданих рекомендацій щодо поліпшення 
страхової діяльності. Досліджено програмне 
забезпечення внутрішнього аудиту страхо-
вої діяльності.
Ключові слова: страхова компанія, вну-
трішній аудит, організація, принципи, 
етапи, методичні прийоми, програмне 
забезпечення.

В работе решено важное научно-практиче-
ское задание по разработке методического 
подхода к внутреннему аудиту страховых 
компаний. Определены сущность и содержа-
ние внутреннего аудита страховых компа-
ний. Выяснены особенности процесса орга-
низации внутреннего аудита страховой 
компании. Выделены ключевые принципы 
проведения внутреннего аудита страховых 
компаний: специализации, кооперации, про-
порциональности, параллельности, прямо-
точности, ритмичности. Приведены этапы 
аудиторского процесса страховых компа-

ний: определение стратегических целей и 
задач аудита; разработка индивидуальных 
аудиторских заданий; операционное управ-
ление аудитом; обобщение информации в 
процессе аудита; формулировка выводов и 
рекомендаций по улучшению страховой дея-
тельности; контроль за выполнением пре-
доставленных рекомендаций по улучшению 
страховой деятельности. Исследовано про-
граммное обеспечение внутреннего аудита 
страховой деятельности.
Ключевые слова: страховая компания, 
внутренний аудит, организация, принципы, 
этапы, методические приемы, программное 
обеспечение.

The important scientific and practical task 
directed to development the methodical 
approach to organize the internal audit of insur-
ance companies has been determined. The 
essence and content of the internal audit of 
insurance companies have been put forward. 
The features of organization the internal audit of 
insurance companies have been got. Key prin-
ciples of internal audit of insurance companies: 
specialization, cooperation, proportionality, par-
allelism, promotionale, rhythm. Given tapas the 
audit process of insurance companies: the defini-
tion of strategic goals and objectives of the audit; 
development of individual audit engagements; 
operations management auditing; compilation 
of information in the audit process; formulation 
of conclusions and recommendations for the 
improvement of insurance activities; monitoring 
the implementation of the recommendations to 
improve insurance activities. The software of the 
internal audit of insurance companies has been 
determined.
Key words: insurance company, internal audit, 
organization, principles, stages, instructional 
techniques, software.

вання збільшення споживчого попиту на страхові 
послуги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретико-методичні  та  методологічні  засади  управ-
ління  страховою  діяльністю  знайшли  відобра-
ження в роботах як вітчизняних, так і закордонних 
науковців.  Серед  цих  вчених  слід  назвати  таких, 
як,  зокрема,  О.М.  Віленчук  [1],  О.Д.  Вовчак  [2], 
С.М. Гвоздюкова [3], Л.В. Діденко [4], К.Ф. Ковальчук 
[5], О.Г. Кузьменко [7], М.В. Макарова [8], М.В. Поно-
маренко  [13],  Є.А.  Смирнова  [17],  О.А.  Сосно-
вська  [18],  М.С.  Федоренко  [19],  І.М.  Цуркан  [20], 
О.В. Чеберяко [21], О.О. Шевчук [22]. Аналіз науко-
вих  праць  цих  дослідників  дав  змогу  встановити, 
що сьогодні у фінансово-економічній літературі не 
розкритими залишилися питання щодо сутності та 
змісту внутрішнього аудиту страхових компаній. Не 
приділено  достатньо  уваги  визначенню  організа-
ційних засад та особливостей програмного забез-
печення внутрішнього аудиту страхової діяльності.
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Постановка завдання. Метою наукової статті 
є  розробка  методичного  підходу  до  організації 
внутрішнього  аудиту  страхових  компаній.  Для 
досягнення мети в роботі поставлені  та вирішені 
такі завдання: визначити сутність та зміст внутріш-
нього  аудиту  страхових  компаній,  з’ясувати  осо-
бливості процесу організації внутрішнього аудиту 
страхових  компаній,  дослідити  програмне  забез-
печення внутрішнього аудиту страхових компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні визначення поняття внутрішнього аудиту 
зустрічаються  у  декількох  нормативно-правових 
актах.

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 
610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту» [9; 10]  
внутрішній  аудит  є  оцінювальною  діяльністю 
служби, яка створена суб’єктом господарювання. 
Функціями  внутрішнього  аудиту  є  перевірка,  оці-
нювання  та  моніторинг  систем  бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю. Внутрішній аудит 
є підрозділом суб’єкта  господарювання. Внутріш-
ній аудит, незалежно від ступеня самостійності та 
об’єктивності,  не  може  досягнути  такого  ступеня 
незалежності, як зовнішній аудит.

Згідно  з Методичними  рекомендаціями щодо 
проведення  внутрішнього  аудиту  фінансових 
установ,  Розпорядженням  Державної  комісії 
з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  від 
27  вересня  2005  р.  №  4660  [14;  11]  внутріш-
ній  аудит  є  незалежною  експертною  діяльністю 
служби  внутрішнього  аудиту  фінансової  уста-

нови, що полягає у проведенні перевірок та оці-
нюванні  таких  елементів,  як  система  внутріш-
нього контролю фінансової установи; фінансова 
та  господарська  інформація;  економічність  та 
продуктивність  діяльності  фінансової  установи; 
дотримання законів, нормативних актів та  інших 
зовнішніх вимог.

Згідно  з  Порядком  проведення  внутрішнього 
аудиту  (контролю)  у  фінансових  установах,  що 
затверджено Розпорядженням Національної комі-
сії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері 
ринків  фінансових  послуг,  від  5  червня  2014  р. 
№ 1772  [14]  служба  внутрішнього  аудиту  (контр-
олю)  –  це  структурний  підрозділ  або  окрема 
посадова  особа, що  проводить  внутрішній  аудит 
(контроль) фінансової установи.

Таким чином, організація внутрішнього аудиту 
страхових  компаній  має  ґрунтуватися  на  таких 
принципах:  спеціалізації,  кооперації,  пропорцій-
ності, паралельності, прямоточності та ритмічності 
(рис. 1).

Методичні прийоми внутрішнього аудиту стра-
хових компаній є сукупністю способів визначення 
законності, доцільності та ефективності фінансо-
вих операцій для оцінки  страхової діяльності  як 
взагалі, так і за окремими напрямами. Вони різні, 
а їх застосування визначається професійним рів-
нем,  практичним  досвідом  керівника  (фахівця) 
з  внутрішнього  аудиту.  Методичні  прийоми  вну-
трішнього  аудиту  доцільно  розглядати  щодо 
конкретного об’єкта та сфери обліково-аналітич-

ної  та  контрольно-аудиторської 
діяльності.

Аналіз  методичних  прийомів 
внутрішнього  аудиту  страхових 
компаній дає змогу розподілити 
їх  на  такі  групи:  загальнонау-
кові, документальні та фактичні 
(рис. 2).

Практика  аудиту  показує,  що 
процес  аудиторської  перевірки 
у  страхових  компаніях  охоплює 
кілька етапів: а) планування про-
цесу  перевірки;  б)  здійснення 
тестування перевірки доказів, які 
підтверджують  суми  у  фінансо-
вих звітах та розкриття інформа-
ції; в) оцінка принципів бухгалтер-
ського обліку, що застосовуються 
під  час  підготовки  фінансових 
звітів;  г) аналіз попередніх  істот-
них  оцінок,  здійснених  управлін-
ським  персоналом  під  час  підго-
товки фінансових звітів; ґ) оцінка 
загального  подання  фінансових 
звітів  страховика,  формування 
аудиторських  висновків  і  реко-
мендацій.  З  урахуванням  вище-

 

Принципи організації внутрішнього аудиту 
страхових компаній 

Розподіл праці для виконання різних процедур страхової 
діяльності. 

Об’єднання зусиль працівників спеціалізованих відділів з метою 
всебічного дослідження об’єкта контролю страхової діяльності. 

Дотримання правильного співвідношення інформаційного 
забезпечення з обчислювальною технікою для забезпечення 
пропорційності надходження економічної інформації під час 

перевірки операцій з активами страхової компанії. 

У процесі фінансово-господарського контролю забезпечує 
одночасне паралельне виконання процедур для перевірки різних 

за змістом фінансових і господарських операцій, які 
здійснюються об’єктом контролю. 

Раціональна організація інформаційних потоків між учасниками 
певного процесу страхової діяльності. 

Рівномірне виконання контрольних процедур. Це передбачає 
правильну організацію роботи всіх виконавців страхової 

діяльності. 

Спеціалізація 

Кооперація 

Пропорційність 

Паралельність 

Прямоточність 

Ритмічність 

Рис. 1. Принципи організації внутрішнього аудиту  
страхових компаній

Джерело: розроблено автором статті на основі дослідження матеріалів  
[1; 4; 7; 13; 17; 21; 14]
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викладеного та на основі дослідження робіт [7; 9; 
10; 11; 13; 14; 15; 17; 19; 22] можна сформувати 
основні етапи внутрішнього аудиту страхових ком-
паній (рис. 3).

Сьогодні  в  аудиторській  практичній  діяльності 
розробили  та  використовують  також  і  спеціальні 
інформаційні системи, які орієнто-
вані на внутрішню регламентацію 
аудиторської  діяльності  із  засто-
суванням  внутрішньо-фірмових 
стандартів  [8].  Серед  спеціалізо-
ваного  аудиторського  програм-
ного  забезпечення,  яке  є  завер-
шеними програмними продуктами 
для  продажу,  можна  виділити 
такі:  програмний  продукт  «Асис-
тент  Аудитора»  (розробником  є 
фірма  «Сервіс-аудит»),  програм-
ний  продукт  «Помощник  ауди-
тора» (фірма «Гольдберг-аудит»), 
програмний  продукт  “Abacus 
Professional”,  програмний  комп-
лекс  «Експресс-Аудит:  ПРОФ» 
та  програмний  продукт  «IT Audit: 
Аудитор»  (КСБ  «Мастер-Софт») 
[16]. Наприклад, компанія “KPMG” 
використовує програму “Vector 6”; 
“Pricewater-house Coopers”  засто-
совує систему “My Client”; “Deloitte 
& Touche” користується спеціаль-
ною  інформаційною  системою 
“Audit System/2” [8].

Висновки з проведеного 
дослідження.  За  результатами 
проведення  авторського  аналізу 
з’ясовано,  що  внутрішній  аудит 
страхових  компаній  є  незалеж-
ною  експертною  діяльністю,  що 
визначається  оцінюванням  від-
повідності  внутрішньої  стра-
хової  діяльності  законодавчим 
нормам  та  вимогам  ринку,  орга-
нізації  внутрішньої  страхової 
діяльності,  фінансово-господар-
ської  діяльності  та  ефективності 
роботи  і  організовується  служ-
бою  внутрішнього  аудиту  компа-
нії. Обґрунтовано, що організація 
внутрішнього  аудиту  страхових 
компаній має базуватися на прин-
ципах  спеціалізації,  кооперації, 
пропорційності,  паралельності, 
прямоточності  та  ритмічності. 
Визначено, що для внутрішнього 
аудиту  страхової  діяльності  слід 
використовувати  такі  методичні 
прийоми:  загальнонаукові,  доку-
ментальні та фактичні.

Необхідність  стратегічного  підходу  до  орга-
нізації  аудиторської  діяльності  визначається 
динамічними змінами страхового ринку. Перспек-
тивними на цьому етапі є дослідження сучасних 
форм  та  джерел  інформаційного  забезпечення 
аудиту страхової діяльності.
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Рис. 2. Класифікація методичних прийомів  
внутрішнього аудиту страхових компаній

Джерело: розроблено автором статті на основі дослідження матеріалів [1; 4; 
7; 13; 14; 17; 21]

Рис. 3. Етапи внутрішнього аудиту страхових компаній

Джерело: розроблено автором статті на основі дослідження матеріалів [1; 4; 
7; 13; 14; 17; 21]
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