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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КОНТРОЛЕМ (НАГЛЯДОМ)  
ЗА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ 

 
Орган з нагляду за фінансовими організаціями-офісами Канади (Офіс 

начальника фінансових установ, OSFI) є незалежним агентом при уряді Канади, 
створеному в 1987р. в цілому підвищує загальну довіру до канадської 
фінансової системи, забезпечуючи її надійність і безпеку.  

Цей орган здійснює нагляд і нормативно-правове регулювання діяльності 
банків, страхових компаній, трастових і кредитних організацій, кредитних 
кооперативів, державних пенсійних фондів.  

Страховий нагляд,  що здійснюєй OSFI, являєть ризик-орієнтованим.  
У своїй роботі OSFI керується встановленими нормативними документами 

принципами.  
1. Орієнтація на «матеріальні» ризики. Оцінка ризиків, що проводиться 

органом страхового нагляду, спрямована на ризики страховика, які можуть 
з'явитися потенційною причиною збитків страхувальників. 

2.  Перспективний нагляд, раннє втручання. Виявлення ризиків страховика 
дозволяє визначати проблеми страховика на ранніх стадіях і вживати 
своєчасних коригуючих заходів, що підвищує ймовірність успішного усунення 
виявлених недоліків і вирішення проблем. 

3. Мотивоване прогнозне судження. Оцінка ризиків, що проводиться OSFI, 
повинна бути заснована на мотивованому судженні. Для забезпечення якості 
оцінки ризиків судження органу страхового нагляду повинні бути чітко 
обґрунтовані. 

4. Розуміння джерел ризиків. Оцінка ризиків вимагає розуміння джерел 
«матеріальних» ризиків. Для цього необхідне знання бізнес-моделі страховика 
(страхових продуктів і їх структури, стратегій, процесів, «апетиту» до ризику) і 
його зовнішнього середовища. Розуміння можливих напрямків розвитку ризиків 
і тяжкість наслідків у разі їх реалізації важливі для раннього виявлення 
проблемних зон діяльності страховиків. 

5. Різниця між ризиками, притаманними діяльності страхової організації, і 
управлінням ризиками. Оцінка ризиків вимагає розмежовувати ризики, властиві 
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організації, і управ ня цими ризиками. Це розмежування має вирішальне 
значення для встановлення очікування від управління ризиками та визначення 
відповідних коригувальних дій, коли це необхідно. 

6. Динамічне регулювання. Оцінка ризиків повинна відбуватися на 
постійній основі з метою виявлення змін в ризиках які притаманні страховику, 
так і виникають у зовнішньому середовищі. Наглядовий процес OSFI повинен 
бути гнучким, щоб виявлені зміни в ризиках відбивалися в оновленні 
пріоритети напрямів наглядової діяльності. 

7. Оцінка організації в цілому. Цілісна оцінка передбачає оцінку доходів і 
капіталу компанії щодо загального ризику, притаманного найбільш важливих 
галузей діяльності компанії, а також оцінку ліквідності страховика. 

Для ефективної реалізації зазначених принципів органом страхового 
фінансового контролю (нагляду) застосовується мотивоване судження при 
виявленні та оцінці ризиків страховика, а також з метою визначення найбільш 
прийнятних наглядових методів під підтвердженням ефективного управління 
ризиками керівництвом компанії. Для оцінки притаманних страхової організації 
ризиків OSFI виділяє шість категорій ризиків: кредитний ризик, ринковий 
ризик, страховий ризик, операційний ризик, ризик порушення законодавства і 
вимог регулятора та стратегічний ризик. 

Залежно від виявлених ризиків і їх рівнів, наглядовий орган до проведення 
перевірочних заходів розробляє свої вимоги до якості систем управління 
ризиками та внутрішнього фінансового контролю конкретного страховика. чим 
вище рівень ризику, тим жорсткішою повинна бути діюча система внутрішнього 
контролю. Глибина наглядових заходів залежить від природи, розміру, 
складності ризиків, що впливають на діяльність страховика, і масштабу 
потенційних наслідків банкрутства. У разі виявлення ризикових зон і 
проблемних областей діяльності компанії ступінь втручання органу страхового 
нагляду буде залежати від оцінки перевіряючими ризиків, яким вона схильна до, 
відповідно до нормативними документами. 

З метою здійснення державного страхового нагляду виділяються особливо 
значущі компоненти корпоративного управління, найбільш важливі для 
страхових організацій: чітко  побудованої  системи управління ризиками та 
внутрішнього фінансового контролю. 

Рада директорів і вище керівництво страховика несуть повну 
відповідальність за забезпечення надійності та платоспроможності страховика, а 
також за відповідність діяльності чинному законодавству. Рада директорів 
відповідальний за склад керівництва, визначення напрямків діяльності та 
загальний контроль за діяльністю менеджменту і організації в цілому. Вище 
керівництво в свою чергу відповідає за впровадження рішень, прийнятих радою 
директорів, і контроль за операціями компанії. 

У разі якщо дії органу страхового нагляду недостатньо чітко прописані або 
законодавством не враховані ситуації, які зустрічаються на практиці, для 
здійснення розумних раціональних дій  Нацкомфінпослуг України  доводилося 
вибирати - порушувати вимоги законодавства або здійснювати неефективні дії, 
прописані в нормативних правових актах. 
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Для виправлення ситуації, що склалася в Україні, необхідно законодавчо 
встановити вимогу до обов'язкової наявності систем управління ризиками, 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту страхових компаній, а також 
розробити загальні вимоги і рекомендації до їх функціонування. Орган 
страхового нагляду ( фінансового контролю)  повинен тісно взаємодіяти з 
керівництвом страхових компаній, даючи рекомендації щодо поліпшення якості 
систем корпоративного управління, підвищення їх ефективності для поліпшення 
показників діяльності страхових компаній і в кінцевому підсумку захисту прав 
страхувальників. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО БАНКІНГУ 
ТА ЙОГО БЕЗПЕКА ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ 

 
Характерною рисою сучасного процесу цифровізації у банківській сфері є її 

поділ на окремі компоненти з подальшим реконструюванням новими 
цифровими банками у вигляді нових форм та бізнес-моделей. Досить швидкими 
темпами відбувається перехід від традиційної вертикальної структури до 
горизонтальної структури окремих складових, які можна компонувати разом за 
бажанням користувача банківських послуг, в чому чітко проявляється 
компонентна структура сучасної банківської діяльності. Банк як послуга (Baas) є 
порівняно новою моделлю банківського бізнесу та ґрунтується на хмарних 
структурах електронного банкінгу. Модульність банків як новий спосіб їх 
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