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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ КОМПЛАЄНС

У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ
У статті розглянуто проблеми реалізації комплаєнс-функції в страхових компаніях

України. Обґрунтовано необхідність виокремлення комплаєнс-функції із системи внут-
рішнього аудиту страховика. Запропоновано напрямки побудови системи комплаєнс у
страховій компанії.
Ключові слова: комплаєнс; комплаєнс-ризик; комплаєнс-політика; внутрішній аудит;
страхова компанія.
Рис. 1. Табл. 1. Літ. 19.
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Постановка проблеми. Попри глибоку кризу, що охопила економіку
України в 2013–2015 рр., галузь страхування залишається однією з найбільш
капіталізованих. Складність і багатоаспектність фінансових відносин на стра-
ховому ринку викликають необхідність створення в страхових компаніях якіс-
но структурованої та незалежної системи управління ризиками. Частина таких
ризиків пов’язана з регулюванням (як з боку держави, так і з позицій внутрі-
шньої системи контролю) здійснення страхової діяльності, оскільки вона є
висоризиковою і передбачає дотримання значної кількості вимог законодав-
ства та етичних норм. Порушення встановлених правил може спричинити
негативні наслідки як для самої страхової компанії, так і для її партнерів і клі-
єнтів. В цьому випадку варто вказати на наявність регуляторного ризику (ком-
плаєнс-ризику). До практики страхового бізнесу України цей термін потрапив
нещодавно і є найбільш недослідженим з позицій управління ризиками.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вперше про комплаєнс-ризик
фінансових інституцій України заговорили в банківському секторі, коли
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Правління НБУ затвердило «Методичні рекомендації щодо вдосконалення
корпоративного управління в банках України» [2] і окреслило перше бачення
системи комплаєнс. Подальший розвиток цієї системи відбувся через затверд-
ження «Положення про організацію внутрішнього контролю в банках
України» [3], де також були встановлені чіткі терміни її створення та впровад-
ження (до 1 липня 2015 р.). 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, у «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у
фінансових установах» [4] взагалі не дає визначення таких термінів, як «ком-
плаєнс», «комплаєнс-ризик», що створює певну правову колізію і підґрунтя
для виникнення того самого регуляторного ризику в частині функціонування
служб внутрішнього контролю у фінансових установах, в т. ч. страхових ком-
паніях. 

В Україні питанню розвитку концептуальних засад комплаєнсу, його зна-
ченню в розвитку корпоративної культури підприємств, організацій та бан-
ківських установ приділено увагу такими вченими, як О.Б. Деревська [7],
І.М. Пальцун [11], Л. Правдива [12] та ін. Проблемні питання побудови систе-
ми внутрішнього контролю безпосередньо в страхових організаціях досліджу-
вала Ж.Д. Прокопенко [15]. 

Необхідно визнати, що за всієї актуальності і потреби в дослідженнях
ризиків страхової діяльності в Україні практика комплаєнсу і комплаєнс-
ризику викликають лише спонтанну зацікавленість науковців. Дуже слабко
вивчається іноземний досвід, хоча комплаєнс-практика достатньо розвинута в
США та країнах ЄС.

Метою дослідження є аналіз практичних аспектів реалізації комплаєнс-
функції в страхових компаніях України та розробка рекомендацій щодо її
подальшого впровадження.

Основні результати дослідження. Необхідно відзначити, що практичне
застосування функцій комплаєнс страховими компаніями в Україні обмежу-
ється відсутністю правової визначеності, що є фундаментальною проблемою
ведення страхового бізнесу в країні. 

Наразі можна констатувати відсутність єдиного підходу до трактування
терміну «комплаєнс» з боку державного регулятора в особі НБУ, міжнародних
організацій і науковців. Міжнародна комплаєнс-асоціація визначає його як
функцію, яка відіграє значну роль в управлінні комплаєнс-ризиком [19].
Національний банк України визначає комплаєнс як певну дію, акцентуючи
увагу на взаємозв’язку комплаєнсу та комплаєнс-ризику [3]. Ототожнення
понять «внутрішній контроль» і «комплаєнс» ми можемо спостерігати в
дослідженні М.А. Шалімової [18]. В роботі Л. Правдивої [12, 10] акцентується
увага на поведінковості комплаєнсу, що більш притаманне фізичній особі.
При цьому жоден з авторів не визначає комплаєнс як елемент системи ризик-
менеджменту організації (і це є правильно, адже не всі ризики є комплаєнс-
ризиками), а лише визначає його як частину корпоративної культури. В цьому
аспекті варто відмітити роботу Ю. Бондаренко, в якій автор зазначає, що:
«Compliance – це невід’ємна частина корпоративної культури компанії, за
якою виконання кожним співробітником власних посадових обов’язків, у
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тому числі прийняття рішень на всіх рівнях, повинно відповідати стандартам
законності і сумлінності, встановленими компанією для ведення своєї діяль-
ності» [6, 31].

Аналіз наведених підходів дозволяє запропонувати більш уточнене визна-
чення комплаєнсу: «Комплаєнс – це сукупність вбудованих в кожний бізнес-
процес організації функцій, спрямованих на дотримання внутрішніх стандар-
тів ведення бізнесу, корпоративної етики та законодавчих і нормативних
вимог з метою досягнення найвищої ефективності фінансово-господарської
діяльності».

Законодавчо в Україні не вимагають від страхових компаній створювати
систему комплаєнсу, тому компаніями самостійно розробляються і реалі-
зуються власні комплаєнс-політики. На жаль, такі політики існують лише як
частина Кодексів корпоративного управління і зводяться до порядку організа-
ції системи внутрішнього аудиту (контролю), тоді як в міжнародній практиці
комплаєнс існує як особлива культура, в якій знаходять відображення такі
функції: незалежність, офіційний статус, чітка підзвітність працівників функ-
ції комплаєнс, відсутність конфлікту інтересів, доступ до будь-якої внутрі-
шньої інформації, необхідне ресурсне забезпечення, повна взаємодія з нагля-
довими органами.

В Україні інформація про корпоративне управління в страховій компанії
надається страховиками відповідно до Закону України «Про фінансові послу-
ги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [1] та відповідно до
«Порядку складання звітних даних страховиків», затверджених
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 3 лютого 2004 р. №39 зі змінами та доповненнями [5]. 

За даними сайтів провідних страхових компаній, у деяких з них звіти про
стан корпоративного управління взагалі відсутні (табл. 1). Така ситуація не
може розглядатися як позитивна, адже функція комплаєнс передбачає мож-
ливість вільного інформування про стан фінансово-господарської діяльності
страховика, стан забезпечення ефективного контролю за діяльністю, за діями
Правління та його підзвітність Наглядовій раді і акціонерам, про наявність
відхилень від принципів та вимог Кодексу корпоративного управління. В
цьому аспекті актуальним є створення системи раннього інформування з боку
клієнтів та співробітників страхової компанії про виявлення фактів непри-
йнятної поведінки, сумнівної або протизаконної практики співробітників
компанії, членів Наглядової ради, Правління або сторонніх осіб від імені ком-
панії тощо. Мова йде про створення опції «чат спілкування», наявність кана-
лу «гарячої лінії» (табл. 1).

Наявність таких опцій підтверджує ефективність їх створення. Так, як
зазначає ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», кількість скарг, що надійшли та були роз-
глянуті протягом 2015 р. становить 2509, з них 1960 письмових звернень,
265 скарг телефонним дзвінком, 256 електронною поштою та 28 через
Інтернет [10]. ПрАТ «Страхова Компанія «УНІКА» протягом 2015 р. розгляну-
ла 340 скарг, які надійшли електронною поштою [16].

Аналіз звітів про стан корпоративного управління цих страхових компаній
дозволяє зробити висновки про виконання комплаєнс-функції створеними
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департаментами внутрішнього аудиту, проте вбачаємо за доцільне її відокрем-
лення та створення пріоритетів для управління власними комплаєнс-ризиками
страховиків у відповідності з їх стратегіями розвитку. Адже, як зазначає та сама
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», до значних факторів ризику, що впливали на діяль-
ність цієї фінансової установи протягом 2015 р., належали [10]:

- загострення недобросовісної конкуренції на ринку страхових послуг
іншими страховими компаніями;

- недосконалість чинного законодавства України, яке регулює діяльність
фінансових установ та впливає на діяльність страхових компаній.

Таблиця 1. Інформація про доступність звітів про стан корпоративного
управління та онлайн-функцій раннього інформування

на веб-сайтах провідних страховиків України*

Розуміння значущості впровадження та відокремлення комплаєнс-функ-
ції керівництвом дозволить виключити залучення страхової компанії в проти-
правні дії та такі, що порушують ділову етику, підвищить її ділову репутацію,
дозволить залучити нових клієнтів, забезпечити конкурентні переваги, стане
запобіжним заходом зниження платоспроможності. Зважаючи на вищесказа-
не, вважаємо раціональним побудову системи комплаєнс в страховій компанії
за такими напрямками (рис. 1).

Рис. 1. Напрямки побудови системи комплаєнс в страховій компанії,
авторська розробка

Напрямок внутрішнього комплаєнсу має стосуватися діяльності страхо-
вої компанії в частині дотримання правил внутрішньої взаємодії всіх підрозді-
лів, вищої керівної ланки, процесу прийняття відповідних рішень. 

Напрямок операційного комплаєнсу повинен формуватися з метою оці-
нювання комплаєнс-ризиків страхових угод, контрагентів, шахрайства та
корупції.
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Напрямок корпоративного комплаєнсу розробляється для ідентифікації,
оцінювання та моніторингу комплаєнс-ризиків, пов’язаних з професійним
веденням страхового бізнесу і корпоративною етикою.

Таким чином, дослідження практики комплаєнс в страхових компаніях
України дозволяє зробити такі висновки:

1. Виходячи з проведених досліджень та з метою вдосконалення правово-
го визначення вважаємо за доцільне запропонувати уточнене визначення ком-
плаєнсу: «Комплаєнс – це сукупність вбудованих в кожний бізнес-процес
організації функцій, спрямованих на дотримання внутрішніх стандартів веден-
ня бізнесу, корпоративної етики та законодавчих і нормативних вимог з метою
досягнення найвищої ефективності фінансово-господарської діяльності».

2. Дослідження практики застосування функції комплаєнс в страхових
компаніях України дозволяє стверджувати про її реалізацію в складі корпора-
тивної політики і зведення до порядку організації системи внутрішнього ауди-
ту (контролю). В той же час має місце обмеженість доступу до звітів про стан
корпоративного управління в страхових компаніях України, що порушує
основні принципи комплаєнсу.

3. Виокремлення комплаєнс-функції із системи внутрішнього аудиту доз-
волить вирішувати багато питань, а саме – реалізовувати прозорість відносин
з клієнтами, підвищувати безпеку страхового бізнесу, підвищувати кваліфіка-
цію персоналу та слідкувати за належною організацією і мотивацією праці
тощо. 

4. Запропоновано реалізовувати функцію комплаєнс за наступними
напрямками: внутрішній комплаєнс, операційний комплаєнс, корпоратив-
ний комплаєнс. Використання запропонованої побудови надасть можливість
страховим компаніям успішно долати негативні наслідки комплаєнс-ризиків,
забезпечуючи при цьому власний надійний і стійкий розвиток.

Подальші дослідження можуть бути присвячені відпрацюванню внутріш-
ніх механізмів та нормативної бази функціонування комплаєнсу, що надасть
змогу підвищити загальний рівень менеджменту в страхових компаніях.
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