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                                                                  Голова Зборів ___________  / Шпирь В.М./ 

 

 

                                                                  Секретар Зборів __________ /Козюберда Н.М./ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про службу внутрішнього аудиту (контролю) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення є внутрішнім нормативним документом, визначає та регламентує 

порядок створення і організацію роботи Служби внутрішнього аудиту в Приватному 

акціонерному товаристві «Страхова компанія «Фенікс» (далі «Компанія»). 

1.2. Дане Положення розроблено на підставі Закону України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму».  

1.3. У всьому, що не передбачено цим Положенням, внутрішній аудит Компанії керується 

зазначеними вище нормативно-правовими актами та іншими документами, які регулюють 

діяльність внутрішнього аудиту в професійних учасниках фондового ринку. 

1.4. Внутрішній аудит – це оцінка системи внутрішнього контролю Компанії. 

1.5. Службою внутрішнього аудиту (контролю) Компанії є посадова особа, що проводить 

внутрішній аудит (контроль) (далі – внутрішній аудитор). 

1.6. Внутрішній аудитор підпорядковується вищому органу управління Компанії та звітує 

перед ним. 

1.7. Внутрішній аудитор, як окрема посадова особа, призначається за рішенням вищого 

органу управління Компанії.  

1.8. Внутрішній аудитор дає письмове зобов'язання про нерозголошення конфеденційної 

інформації про діяльність Компанії та збереження комерційної таємниці відповідно до 

вимог законодавства України. 

1.9. Це Положення є обов’язковим не лише для Служби внутрішнього аудиту (контролю), 

а й для всіх співробітників Компанії. 

 

2. Цілі, завдання та функції Служби внутрішнього аудиту (контролю) Компанії 

 

2.1.Цілями служби внутрішнього(контролю) Компанії є: 

2.1.1. Надання керівникові Компанії та її Вищому органу управління незалежних, 

об’єктивних суджень, висновків і оцінок щодо: 

- достатності та ефективності систем управління Компанії; 

- відповідності діяльності Компанії вимогам законодавства України; 
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- відповідності здійснюваної Компанією діяльності вимогам внутрішніх документів 

фінансової установи; 

- ефективності процесів делегування повноважень між структурними підрозділами 

Компанії та розподілу обов’язків між ними; 

- ефективності використання наявних у Компанії ресурсів; 

- ефективності використання та мінімізації ризиків від використання інформаційних 

систем і технологій; 

- достатності і ефективності заходів, спрямованих на зменшення ризиків та усунення 

недоліків, виявлених державними органами, зовнішніми аудиторами або службою 

внутрішнього аудиту (контролю); 

2.1.2. Сприяння керівникові Компанії та її Вищому органу управління в поліпшенні якості 

системи управління фінансової установи. 

2.2. Служба внутрішнього аудиту (контролю) має такі основні завдання: 

- річне планування завдань служби внутрішнього аудиту (контролю); 

- реалізація завдань згідно із затвердженим планом; 

- своєчасне надання звітів Вищому органу управління Компанії; 

- сприяння органам управління Компанії в покращенні системи управління Компанією; 

- моніторинг впровадження структурними підрозділами Компанії прийнятих 

рекомендацій; 

- виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, 

зловживань і незаконного присвоєння коштів фінансової установи; 

- взаємодія із зовнішніми аудиторами; 

- аналіз висновків зовнішніх аудиторів та здійснення моніторингу виконання 

рекомендацій зовнішніх аудиторів; 

- взаємодія з іншими підрозділами Компанії у сфері організації контролю і моніторингу 

системи управління Компанією; 

- участь у службових розслідуваннях та інформування органів управління Компанії про 

результати таких розслідувань; 

- розробка та впровадження програм оцінки і підвищення якості внутрішнього аудиту 

(контролю). 

2.3.Функції Служби внутрішнього аудиту (контролю): 

- нагляд за поточною діяльністю Компанії; 

- контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Компанії; 

- перевірка результатів поточної фінансової діяльності Компанії; 

- аналіз інформації про діяльність Компанії, професійну діяльність її працівників, випадки 

перевищення повноважень посадовими особами Компанії; 

- виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем 

за діяльністю Компанії. 

 

3.Вимоги до професійної підготовки та досвіду роботи посадових осіб внутрішнього 

аудиту (контролю) 

 

3.1. Окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Компанії, не може 

бути контролером Компанії та/або суміщувати свою діяльність з обов’язками іншого 

працівника Компанії. 

3.2. За рішенням Вищого органу управління Компанії окремою посадовою особою, що 

проводять внутрішній аудит (контроль), може визначатися особа, яка також працює за 

сумісництвом в іншій юридичній особі. 

3.3. Внутрішній аудит (контроль) Компанії проводиться особою, яка має бездоганну 

ділову репутацію та досвід роботи не менш ніж два роки. 



 3 

3.4. Вищий орган управління Компанії повинен забезпечувати систематичне підвищення 

кваліфікації окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит 

(контроль)Компанії. 

 

4. Принципи діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю) 

 

4.1. Самостійність та незалежність. Полягає у організаційній незалежності від 

об'єкта перевірки, яка характеризується в значній мірі рівнем підпорядкованості 

внутрішнього аудитора. Є фундаментальним принципом. Забезпечується: 

-  забороною  Вищому органу управління та  будь-якому  іншому органу чи 

посадовій особі Установи встановлювати будь-які обмеження або обов'язкові вимоги 

щодо внутрішнього аудиту; 

-  безпосередньою  підзвітністю  служби  внутрішнього  аудиту  Вищому органу 

управління;  

- забезпеченням відповідного рівня компетентності внутрішніх аудиторів; 

- правом внутрішнього аудитора звертатися з питань, що знаходяться в межах його 

компетенції, до Вищого органу управління; 

- забезпеченням захисту від стороннього доступу до інформаційної системи служби 

внутрішнього аудиту; 

- недопущенням конфлікту інтересів внутрішніх аудиторів і членів Вищого органу 

управління. 

4.2. Об'єктивність  та незаангажованість. Полягає у тому,  що внутрішній  

аудитор незалежний у своїх висновках і оцінках, та зобов'язаний проводити зважену 

оцінку всіх обставин  перевірки,  а  у  своїх  судженнях  не  піддаватися  впливу власних  

інтересів  та інтересів третіх осіб.  

4.3. Чесність. Полягає у ставленні внутрішнього аудитора до службових 

обов’язків, на яких ґрунтується довіра до його думки. Внутрішній аудитор повинен: 

- бути  чесним, сумлінним  та відповідальним  під час виконання своїх завдань  та 

обов’язків;  

- діяти в рамках законодавства України; 

- не брати участь у діях, які дискредитують діяльність Служби внутрішнього 

аудиту (контролю) та/або Установи. 

4.4. Конфіденційність. Полягає у тому, що внутрішній аудитор зобов’язаний 

уважно ставитись  до  отриманої  інформації.  Внутрішній  аудитор  не  має  права  

розголошувати інформацію, отриману при проведенні перевірок або наданні 

консультаційних послуг без відповідних  на  те  повноважень.  З  метою  забезпечення  

дотримання  цього  принципу внутрішній  аудитор  розробляє  правила  зберігання  і  

передачі  робочої  документації  та документів  про  результати  професійної  діяльності  

Служби  внутрішнього  аудиту (контролю) Установи, та контролює їх виконання. 

4.5. Професійний скептицизм і самостійність мислення. Принципи, які 

полягають у тому, що внутрішній аудитор не приймає твердження на віру, а самостійно 

опрацьовує фактичний матеріал, знаходячи потрібні дані та підтвердження, самостійно 

доходить до суті речей і знаходить відповіді на питання, прислухається до власного 

досвіду та знань. 

4.6.  Неухильне  дотримання  інтересів  Установи.  Внутрішній  аудит  

допомагає Установі  досягти  поставленої  мети,  використовуючи  систематизований  і  

послідовний підхід  до  оцінки  й  підвищення  ефективності  процесів  управління  

ризиками,  системи контролю й корпоративного управління. 
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5. Права та обов’язки служби внутрішнього аудиту (контролю) 

 

5.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) з метою реалізації покладених на неї 

завдань та функцій має право: 

- отримувати необхідні документи, які стосуються предмета внутрішнього аудиту 

(контролю) і знаходяться у Компанії; 

- проводити плановий та позаплановий внутрішній аудит (контроль) Компанії; 

- залучати у разі необхідності працівників інших структурних підрозділів фінансової 

установи (за згодою керівників таких структурних підрозділів) та/або зовнішніх експертів, 

консультантів, аудиторів (за погодженням з Вищим органом управління фінансової 

установи) для виконання поставлених перед службою внутрішнього аудиту (контролю) 

завдань; 

- мати безперешкодний доступ до структурного підрозділу, що перевіряється, а також у 

приміщення, що використовуються для зберігання документів, матеріальних цінностей, 

отримувати інформацію, яка зберігається на електронних носіях інформації; 

- отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від працівників Компанії; 

- перевіряти розрахунково-касові документи, правочини, укладені Компанією, фінансову і 

статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності - перевіряти наявність 

майна Компанії; 

- підвищувати кваліфікацію окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит 

(контроль) Компанії; 

- вносити на розгляд Вищому органу управління Компанії пропозиції з удосконалення 

діяльності Компанії та служби внутрішнього аудиту (контролю). 

5.2. До основних обов’язків служби внутрішнього аудиту (контролю) належать: 

- проведення внутрішнього аудиту (контролю) відповідно до вимог цього Положення та 

інших нормативно-правових актів Компанії; 

- підготовка та своєчасне подання звітів Вищому органу управління Компанії за 

результатами внутрішнього аудиту (контролю) Компанії та повідомлення про виявлені під 

час проведення цього внутрішнього аудиту (контролю) недоліки та ризики; 

- забезпечення конфіденційності інформації, отриманої у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків; 

- проведення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами 

внутрішнього аудиту (контролю) Компанії; 

-  інформування виконавчого органу Компанії про недопущення дій, результатом яких 

може стати порушення чинного законодавства, в тому числі нормативно – правових актів 

Нацкомфінпослуг; 

-  розробка рекомендацій щодо усунення виявлених порушень, покращення системи 

внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; 

-   забезпечення повноти документування кожного факту перевірки, оформлення 

письмових висновків, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки, 

та рекомендації, надані керівнику Компанії. 

 

6.Підзвітність служби внутрішнього аудиту (контролю) 

 

6.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) підпорядковується Вищому органу 

управління Компанії та звітує перед ними. 

6.2. Служба внутрішнього аудиту (контролю) звітує перед Вищим органом управління 

Компанії не рідше, ніж один раз на рік. 
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7. Особливості взаємодії служби внутрішнього аудиту (контролю) з іншими 

підрозділами та посадовими особами Компанії 

 

7.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) організаційно не залежить від інших 

підрозділів Компанії (не підпорядковується таким підрозділам). 

7.2. Окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Компанії, 

зобов’язана вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів. 

7.3. Про наявність конфлікту інтересів окрема посадова особа, що проводить внутрішній 

аудит (контроль) невідкладно в письмовій формі повідомляє орган, якому 

підпорядковується. І в такому разі вона не проводить внутрішній аудит (контроль). 

7.4. Урегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом визначення іншої посадової 

особи, що проводить внутрішній аудит (контроль) Компанії; 

 

8. Порядок оформлення результатів аудиту (контролю) 

 

8.1. Внутрішній аудитор на регулярній основі розробляє плани діяльності Служби 

внутрішнього аудиту (контролю). 

8.2. За результатами внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності Компанії 

окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) не рідше ніж один раз 

на рік звітує Вищому органу управління Компанії.  

8.3. Звіт служби внутрішнього аудиту (контролю) підписується окремою посадовою 

особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) Компанії. 

8.4. У звіті викладаються виявлені недоліки в діяльності Компанії, порушення Компанією 

вимог законодавства, причини, що зумовили такі недоліки та/або порушення, а також 

пропозиції щодо їх усунення.  

 

9. Заключні положення 

 

9.1. Внутрішній аудитор за необхідності розглядає питання про внесення змін та 

доповнень до цього Положення. 

9.2. Положення, а також усі зміни та доповнення до нього затверджуються вищим органом 

управління Компанії. 

9.3. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать вимогам Статуту Компанії, 

пріоритетними є положення Статуту.  

9.4. Кожен внутрішній аудитор має бути ознайомлений з даним положенням, про що 

ставиться відмітка у Додатку 1 до Положення. 
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             Додаток 1  

                                                                     до Положення про службу внутрішнього аудиту 

                                                                     затвердженого протоколом Загальних Зборів № 2 від 16.04.2018 р.  

 

 

 

З Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) ознайомлений (на): 

 

п/н ПІП внутрішнього аудитора дата підпис 

 

1. 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 


