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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.
Список використаних джерел:
1. Алескерова Ю. В., Сідак О. М. Управління капіталом страхових компаній.
Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 18. С. 300-306.
2. Алескерова Ю. В., Черній О. М. Розвиток інноваційної діяльності в страхових
компаніях України. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 20. С. 208-213.
3. Алескерова Ю. В., Черній О. М. Аутсорсинг в управлінні інноваціями
страхової компанії. Зб. тез доповідей ХХI Міжнар. наук.-практ. інтернетконф. "Літні наукові дискусії" (м. Вінниця, 15 черв. 2018 р.) Ч. 1. - Вінниця,
2018. С. 73.
4. Алескерова Ю. В., Ременюк А. Р. Управління фінансовими ресурсами
державних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 30
Ч. 2. С. 45-47.
5. Сідак О. М., Тодосійчук В. Л. Менеджмент капіталу страхової компанії.
Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання менеджменту
та маркетингу" (м. Запоріжжя, 27-28 квіт. 2018 року). Херсон: «Молодий
вчений», 2018. С. 57-61.
БАХАРЄВА Я.В., асистент
кафедри економічної кібернетики,
Вінницький національний аграрний університет

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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функціонування перетворила банківські процедури в додатки, а банківські
операції в інтерфейси [1].
Сучасний розвиток мобільних ґаджетів спонукав швидке трансформування
мобільного банкінгу у невід’ємну складову «цифрового» життя пересічного
користувача банківських послуг. Сьогодні вже не є дивиною можливість
керування власними рахунками та здійснення безконтактної оплати за
допомогою сумісного iPhone або старт-годинника Apple Watch.
Apple Pay стала у 2018 році однією з найбільш очікуваних платіжних
інновацій в Україні, яка запропонувала користувачам новий споживчий досвід:
швидко та зручно платити за допомогою мобільного форм-фактору та при цьому
користуватися всіма перевагами платежів за картками, включно зі спеціальними
пропозиціями та привілеями, а також високі стандарти безпеки [2].
Для здійснення безконтактних платежів за допомогою цих пристроїв
передбачено
необхідність
проходження
попередньої
авторизації
з
використанням таких способів як Touch ID, Face ID або пароль. Технологія
Touch ID свого часу стала справжнім проривом в області аутентифікації по
відбитку пальця, а Face ID – це абсолютно новий рівень розпізнавання
користувача по обличчю. Face ID являє собою інтуїтивний і надійний метод
аутентифікації, в основі якого лежить створення структурної карти особи за
допомогою інноваційної системи камер TrueDepth і передових технологій.
Розробники різних додатків можуть дозволити авторизацію в своїх програмах за
допомогою Face ID. Якщо програма підтримує Touch ID, значить, вона
підтримує і Face ID. Технологія Face ID доступна на iPhone X і більш пізніх
моделях і iPad Pro з процесором A12X Bionic.
Face ID – це результат об’єднання найпередовіших апаратних і програмних
компонентів Apple. Камера TrueDepth захоплює дані особи, проектуючи на
нього і аналізуючи більше 30 000 невидимих точок. Таким чином пристрій
становить детальну структурну карту особи, а також його зображення в
інфрачервоному спектрі. Фрагмент нейронного ядра мікропроцесорів A11, A12
Bionic і A12X Bionic, захищений модулем Secure Enclave, перетворює карту
глибини та інфрачервоне зображення в математичне уявлення, яке порівнюється
з зареєстрованими даними особи. Імовірність несанкціонованого розблокування
пристрою за допомогою Face ID, становить 1 з 1000000, якщо зареєстрований
лише один зовнішній вигляд.
Технологія Face ID може навіть визначати вашу увагу. Вона розпізнає обличчя,
тільки якщо очі відкриті і ви дивитеся на пристрій. Це ускладнює завдання
розблокувати пристрій без відома власника (наприклад, під час сну) [3].
Послуга Apple Pay в Україні у 2018 році стала доступною для користувачів
таких банків, як: ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк, Банк Восток, ПУМБ,
Укрсіббанк, Альфа-Банк та активно впроваджується іншими банками, зважаючи на
те, що три чверті POS-терміналів в країні мають можливість приймати безконтактні
платежі та нараховується понад 35 млн. активних банківських карток.
Варто відмітити, що для роботи сервісу безконтактних розрахунків не
потрібне під’єднання до мережі Internet, а реквізити платіжної карти не
зберігаються на пристроях та нікому не передаються під час здійснення
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транзакції – максимальний рівень захисту платіжної транзакції забезпечує
технологія токенізації (заміни необхідності передачі персональних даних та
реквізитів унікальним одноразовим шифрованим кодом – токеном).
Популярність використання даного сервісу спонукала до зацікавленості
банківських та фінансово-технічних компаній до такого виду карт, як prepaidкарти (віртуальні картки, по яких не встановлюється плата за обслуговування).
Основними стратегічними напрямками розвитку вітчизняних банків є
конвергенція банківських продуктів та банкінгу як послуги; впровадження
інноваційних технології банківського обслуговування в режимі реального часу
поряд з використанням класичного дистанційного банківського сервісу; розвиток
знань про клієнтів та індивідуальний підхід до задоволення їх потреб; надання
банківських сервісів як послуг з використанням хмарних технологій та ін.
Трансформування звичних для нас банківських установ в ІТ-компанії з
банківськими ліцензіями, про які неодноразово зазначали вітчизняні та
закордонні представники банківської сфери, вимагатиме від них застосування
Agile-методології при розробці продуктів, перебудови ІТ-архітектури
банківських установ (для забезпечення готовності до великих онлайннавантажень, збільшення кількості опрацювань транзакцій, гарантування
доступності основних клієнтських бізнес-сервісів), підвищення ефективності
роботи ІТ-інфраструктури та служби підтримки бізнес-процесів.
Наступним кроком у розвитку цифрового банкінгу, на думку вітчизняних
фахівців, є збільшення можливостей застосування в банківській сфері технології
Blockchain та заплановане впровадження у поточному році НБУ e-гривні.
Для користувачів банківськими цифровими продуктами їх ефективність
вимірюється вартістю здійснення транзакцій, тому чим нижча ця вартість та
менший час їх здійснення, тим активніше клієнти користуватимуться такими
послугами. Також важливою складовою електронного банкінгу є інформування
клієнтів про ступінь захищеності їх коштів під час проведення платежів, що
спонукає банківські установи запроваджувати найновіші технології захисту
персональних даних, що розробляються виробниками мабільних пристроїв та
спеціальних банківських додатків.
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