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У статті розглянуто основні етапи процесу управління податковими ризикам. Приділено увагу вияв-
ленню та здійсненню оцінки податкових ризиків у діяльності страхових компаній. Проведено розрахунок 
та аналіз показників податкового навантаження та податкової віддачі. Запропоновано модель управління 
податковими ризиками.
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В статье рассмотрены основные этапы процесса управления налоговыми рискам. Уделено внимание 
выявлению и осуществлению оценки налоговых рисков в деятельности страховых компаний. Проведены 
расчет и анализ показателей налоговой нагрузки и налоговой отдачи. Предложена модель управления 
налоговыми рисками.
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The basic stages of tax risks management are examined in the article. Attention is given to the detection and 
assessment of tax risks of insurance companies. The calculation and analysis of the tax burden and tax returns. The 
model of tax risks management is suggested.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Податки є важливим 
інструментом перерозподілу ресурсів у країні, 
але поряд із цим виступають носіями ризику 
для всіх учасників податкових відносин. нині 
діяльність  будь-якої страхової компанії так 
чи інакше стикається з численними податко-
вими ризиками, управління якими є важливим 
фактором підвищення і підтримки стабільності 
їх фінансового становища. отже, особливої 
актуальності набуває питання необхідності 
виявлення податкових ризиків, їх аналізу та 
оцінки, що сприятиме ефективності фінансо-
вого управління і підвищить обґрунтованість 
та оптимізацію податкових рішень на фінансо-
вому ринку україни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Дослідження ключо-
вих проблем управління податковими ризиками 
в діяльності фінансових установ, у тому числі 
страхових компаній, висвітлено у працях таких 
науковців, як: а.а. болдова [1], ж.е. Гаглоєва, 

в.і. курило [3], т.в. Максимова [4], М.в. Штил-
лер [9], з.с. якупов [10] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. незважаючи на значну кіль-
кість досліджень даної проблематики, сфера 
аналізу податкових ризиків залишається недо-
статньо вивченою, а саме в аспекті створення 
дієвого механізму управління податковими 
ризиками в діяльності страхових компаній. 
Подальші дослідження повинні спрямовуватися 
на розроблення єдиного методичного підходу 
до виявлення, оцінки та усунення можливих 
ризикових ситуацій.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даного дослідження є визна-
чення основних податкових ризиків у діяльності 
страхових організацій та здійснення аналізу 
наявної системи управління ними.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Податкові ризики як результат 
зовнішніх та внутрішніх чинників впливають на 
результат податкового планування як на загаль-
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нодержавному рівні, так і на рівні фінансових 
установ (корпоративному рівні), тому доцільно 
не тільки враховувати їх у податковому пла-
нуванні, а й уживати заходи щодо управління 
ризиками задля збільшення чистого прибутку 
фінансових установ. не є винятком і страхові 
компанії, які постійно знаходяться під впливом 
ризиків, що виникають безпосередньо з їх діяль-
ності як суб’єктів податкових відносин. Під час 
здійснення процедур із виявлення, оцінки та 
управління податковими ризиками в діяльності 
страхових компаній необхідно розуміти, у чому 
полягає їх економічний зміст.

Поняття податкового ризику можна визначити 
як сукупність дій (або бездіяльності) платника 
податків в умовах економічної невизначеності і 
неоднозначності, пов'язаної з альтернативним 
вибором будь-якого рішення у сфері оподатку-
вання, за якої є ймовірність настання як бажа-
ного результату, так і виникнення несприятли-
вих наслідків для платника [3, с. 183].

Податкові ризики в діяльності страхових 
компаній виникають за появи фінансових утрат 
через збільшення ставок податків, неузгодже-
ність  бухгалтерського  обліку  та податкових 
розрахунків, невідповідний рівень кваліфікації 
працівників, скасування наданих компанії подат-
кових пільг, а також за свідомого використання 
деякими компаніями схем мінімізації податко-
вих зобов’язань тощо. без ефективної системи 
управління податковими ризиками практично 
неможливо забезпечити надійність і фінансову 
стійкість страхової компанії.

система управління податковими ризиками 
являє собою сукупність  методів, прийомів і захо-
дів, які дають змогу відповідною мірою прогно-
зувати недонадходження  податкових  платежів 
і приймати заходи з недопущення чи мінімізації  
порушень  у  сфері оподаткування [1, c. 31].

виділяють такі етапи процесу управління 
податковими ризиками:

– виявлення та оцінка ризику;
– вироблення заходів щодо управління 

ризиками;
– контроль над результатом.
виявлення  податкового  ризику є початковим 

етапом його управління, важливу роль на якому 

відіграє оцінка податкових зобов'язань, що дає 
змогу визначити, наскільки обтяжлива наявна 
податкова система для економічного суб'єкта 
і на яку частку ресурсів припадають платежі 
в бюджет [4, c. 110]. уважаємо за доцільне 
здійснити розрахунок показників податкового 
навантаження та податкової віддачі страхових 
компаній, проаналізувавши їх динаміку. резуль-
тати розрахунку наведено в табл. 1.

як видно з табл. 1, упродовж 2013–2016 рр. 
податкове навантаження на страхову галузь 
стрімко зростало, досягнувши у 2016 р. досить 
високого рівня – 33,5%. При цьому показник 
податкової віддачі залишається сталим на рівні 
2,6–2,9%, але водночас є недостатньо високим, 
що свідчить про низький рівень сплати подат-
кових платежів та системне використання схем 
їх мінімізації. Дана тенденція пояснюється про-
веденням податкової реформи у сфері страху-
вання, внаслідок якої державні органи сподіва-
лися зібрати більше податків через збільшення 
податкового навантаження на страховий ринок, 
але в підсумку ефект виявився недовготрива-
лим та спричинив лише загострення ситуації на 
страховому ринку. 

Дослідженню впливу податкового наванта-
ження та податкової віддачі на ділову актив-
ність і сплату податків присвячено багато робіт 
вітчизняних і зарубіжних авторів,  найбільш 
відомими є розробки а. лаффера, виходячи з 
яких дослідник робить висновки про те, що під-
вищення ставок податків і вилучення у платни-
ків податків до 30–40% доходу є межею важко-
сті оподаткування, за яким у платників податків 
не залишається стимулів до повноцінної діяль-
ності та сплату податків [10, с. 36]. іншими сло-
вами, це означає, що підвищується ризик того, 
що вони шукатимуть шляхи ухилення від сплати 
податків та вдаватимуться до різних податкових 
ризиків.

Для подальшого розвитку страхової діяль-
ності та запобігання появі в ній податкових ризи-
ків доцільно встановити оптимальне податкове 
навантаження з мінімальними податковими 
ставками, яке б забезпечувало надходження 
достатньої суми грошових коштів до бюджету, 
сприяло підвищенню показника податкової від-

таблиця 1
Розрахунок податкового навантаження та податкової віддачі страхових компаній в Україні

Показник 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016
Податок на прибуток (фактично сплачений), 
млн. грн. 970 711,4 854,7 687,7

Фінансові результати звичайної діяльності 
(до оподаткування), млн. грн. 6 535,1 3 998,5 3 530,9 2 055

Податкове навантаження, % 14,8% 17,8% 24,2% 33,5
нарахований податок на прибуток, млн. грн. 807,6 781,5 854,9 654 ,9
валові страхові премії, млн. грн. 28 661,9 26 767,3 29 736,0 24 844,2
Податкова віддача, % 2,8% 2,9% 2,9% 2,6%

Джерело: розраховано авторами на основі [2]
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дачі, але при цьому надмірно не обтяжувало 
страховий ринок.

Поряд із ризиками, пов'язаними зі збільшен-
ням податкового навантаження, існує низка 
загроз під час проведення перевірок податків-
цями. найбільшу увагу перевіряючих приді-
лено перестрахувальникам-резидентам. Під час 
визначення фінансового результату до оподат-
кування вони зменшують оподатковувану базу. 
на практиці вже неодноразово договори з пере-
страховиками визнавалися фіктивними, що при-
зводило до нарахування великих штрафів. Пере-
ведення на загальну систему оподаткування за 
відсутності прибутку у фінансовій звітності стра-
ховика, а отже, відсутності податку на прибуток 
дасть більше підстав перевіряючим органам для 
проведення позапланових перевірок [6].

негативні наслідки таких перевірок для стра-
ховиків можуть відображатися в погіршенні їх 
фінансового стану у вигляді донарахувань, у 
загрозі банкрутства, застосуванні запобігаючих 
заходів у вигляді арешту майна та інших захо-
дів, які заважають нормальній роботі компанії. 
велике значення має також утрата репутації в 
очах клієнтів та ділових партнерів, що призво-
дить в кінцевому підсумку до грошових утрат 
або моральних утрат, які важко оцінити в гро-
шовій формі. 

упродовж останніх років значного поширення 
набула тенденція використання різних схем 
ухилення від сплати податків як страховими 
компаніями, так і суб’єктами господарювання, 
які використовують страхові послуги для ухи-
лення від оподаткування. за словами першого 
заступника голови «укрінФорМ», на ринку 
страхових послуг існує типова схема ухилення 
від сплати податків страховими компаніями, 
коли реально діючі підприємства-вигодонабу-
вачі перераховують безготівкові кошти за нібито 
надані послуги страхування і перестрахування 
на рахунки транзитних страхових компаній, які, 
своєю чергою, перераховують кошти на рахунки 
фіктивних страхових компаній, підконтрольних 
учасникам «конвертаційного центру». надалі 
гроші переводяться в готівку, у тому числі через 
рахунки підставних фізичних осіб [7]. як наслі-
док, за даними нацкомфінпослуг, обсяги схем 
мінімізації податкових зобов’язань через інстру-
менти псевдострахування в 2013 р. сягнули 
майже 3 млрд. грн. 

експерти вважають, що в 2017 р. держбю-
джет недорахується 300–400 млн. грн. податків 
від страховиків і 2–3 млрд. грн. від підприємств, 
які використовують страхування для ухилення 
від оподаткування та переведення коштів у 
готівку [8].

здійснивши оцінку виявлених податкових 
ризиків, необхідно  створити систему захо-
дів щодо їх управління. основна ціль системи 
управління податковими ризиками не має 
обмежуватися досягненням абсолютної їх міні-
мізації, вона має забезпечувати активний вплив 

на максимізацію чистого прибутку страхових 
компаній за заданих параметрів податкового 
середовища.

Модель управління податковими ризиками 
в діяльності страхової компанії, включає такі 
складники (рис. 1).

запропонована модель надасть можливість 
вибору страховим компаніям використовувати 
агресивну стратегію управління ризиками, під-
даючи організацію істотним штрафним санк-
ціям та іншим негативним наслідкам, які можуть 
поставити під загрозу її існування чи свідомо 
підходити до процесу управління, враховуючі 
майбутні наслідки. При цьому компанія, яка має 
на меті максимізацію чистого прибутку, не пови-
нна ризикувати діловою репутацією й успіхом 
функціонування бізнесу заради податкової еко-
номії в разі сумнівності передбачуваних рішень.

як видно з рис. 1, управління податковими 
ризиками, що виникають у діяльності страхо-
вих компаній, здійснюється як самими устано-
вами, так і державними органами. Причиною 
цього є те, що податкові ризики для платників 
податків і для податкових органів часто бувають 
взаємопов'язаними, одна й та сама подія може 
нести ризик і для тієї, і для іншої сторони подат-
кового процесу. наприклад, проведення подат-
кової перевірки може вилитися для платника 
податків у донарахування податкових платежів, 
а для податкового органу це додаткові доходи 
бюджету, які повинні бути прирівнені до витрат. 
закономірним є те, що за підвищення якості 
корпоративного податкового менеджменту зни-
жуються ризики для страхової компанії і можуть 
підвищуватися для податкових органів. з іншого 
боку, за підвищення якості податкового управ-
ління підвищуються ризики для недобросо-
вісних платників податків, а за зниження його 
якості – також знижуються [2, c. 37–38].

Державні органи проводять постійний моніто-
ринг діяльності страховиків як платників подат-
ків із погляду можливості ухилення від оподат-
кування, тобто наявності податкових ризиків.

Для захисту прав споживачів фінансових 
послуг нацкомфінпослуг здійснює боротьбу з 
ризиком «схемного» страхування та фіктивності 
операцій перестрахування за такими напря-
мами, як:

– здійснення пруденційного нагляду – ана-
ліз фінансового стану та динаміки фінансових 
показників страховиків із подальшим ініціюван-
ням позапланових інспекцій;

– контроль достатності активів для надання 
страхових резервів та інших вимог до плато-
спроможності на «проміжні» не звітні дати;

– проведення позапланових перевірок як за 
ініціативою нацкомфінпослуг, так і за результа-
тами розгляду звернень громадян, контролюю-
чих та правоохоронних органів;

– контроль достовірності інформації, що 
надається страховиками до ДрФу (зміна керів-
ництва, складу засновників);



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

258 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ258

– співпраця з правоохоронними органами 
щодо виявлення учасників «схемних» операцій 
страхування та перестрахування [5].

заключним етапом в управлінні податковими 
ризиками є контроль і коригування результа-
тів реалізації обраної стратегії з урахуванням 
нової інформації. контроль полягає в отриманні 
інформації від менеджерів про наявні збитки 
та вжиті заходи щодо їх мінімізації. він може 
виражатися у виявленні нових обставин, що 
змінюють рівень ризику, передачі цих відомос-
тей страховій компанії, спостереженні за ефек-
тивністю роботи систем забезпечення безпеки. 
у процесі управління податковими ризиками 
установа повинна проводити постійний моні-
торинг не лише чинного законодавства, пози-
цій судових органів, органів влади, економічної 
ситуації в країні у цілому й окремо по регіонах, 
але й власного фінансового стану і положення 
на ринку [9, c. 183]. здійснення контролю над 
результатами  реалізації обраної стратегії має 

проводитися не тільки фінансовими установами 
самостійно, але й податковими органами.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. ефек-
тивне управління податковими ризиками є однією 
з найголовніших умов успішного ведення страхо-
вої діяльності. Діюча система управління подат-
ковими ризиками в діяльності страхових компаній 
потребує подальшого вдосконалення в напрямі 
посилення контролю над операціями вихідного 
перестрахування та продовження реформу-
вання системи оподаткування страховиків для 
встановлення оптимального рівня податкового 
навантаження та мінімізації шахрайських опе-
рацій із фінансовими ресурсами. таким чином, 
саме ефективне управління податковими ризи-
ками надасть страховикам реальну можливість 
використовувати позитивні фактори середовища 
і нейтралізувати податкові загрози, поєднувати 
інтереси керівників, клієнтів і контрагентів компа-
нії та досягати високої ефективності діяльності.

 

Суб’єкт управління 

Держава, через свої 
інститути та органи 

Внутрішні управлінські та 
контролюючі структури самої 

організації 

Страхова компанія – об’єкт управління 
податковими ризиками 

Методи управління: 
- державні; 

- корпоративні 
 

Інструментарій управління 
податковими ризиками 

Суб’єктивні інструменти, які впливають на 
формування внутрішнього середовища 

компаніїї і пов’язані з вольовими 
рішеннями самого платника 

Об’єктивні інструменти, пов’язані зі 
змінами зовнішнього податкового 

середовища 

Вольові рішення страхової компанії: 
- знати чи не знати податкове 
законодавство, дотримуючись його чи ні; 
- застосовувати чи ні схеми податкової 
оптимізації; 
- застосовувати чи ні схеми мінімізації 
податкових зобов’язань; 
- реагувати чи ні на показники, які 
характеризують  податковий ризик; 
- залучати чи ні податкових консультантів 
(аудиторських фірм  тощо)   

 

- внесення законодавчих змін у систему 
оподаткування страхових компаній 
(установлення оптимальних ставок 
оподаткування, податкового 
навантаженн, податкових пільг, 
штрафів тощо); 
- здійснення пруденційного нагляду 
контролюючими органами; 
- виявлення «схемних» перестрахових 
операцій 

 

Рис. 1. Модель управління податковими ризиками в діяльності страхової компанії
Джерело: складено авторами на основі [10]
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