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На сучасному етапі неможливо обійтися без інновацій, так як інновації 

завжди асоціюються з затребуваністю нововведень в конкретній ситуації і 

наявністю інвестиційного потенціалу. Термін «інновація» став 

використовуватися в перехідній економіці України  як український варіант 

слова «innovation», що в дослівному перекладі означає «новинка», 

«нововведення», «новаторство». 

Дана тема приваблює своєю актуальністю, оскільки саме інновації у 

страхуванні є головним завданням страхової компанії і сутність її полягає в 

тому, щоб, використовуючи кращі вітчизняні, світові традиції, створити таку 

економічну, організаційну систему взаємовідносин страховиків з державою, 

користувачами страхових послуг, яка могла гнучко та  оперативно реагувати на 

всі тенденції в розвитку споживчого попиту, пропонуючи конкретні види 

страхових послуг конкретним клієнтам, зберігши доступність страхування для 

самих різних верств населення, незалежно від віку, роду занять, одержуваних 

доходів та інших факторів. 

Інновації в страховій діяльності, по-перше, здійснюють перехід від уже 

існуючих методів до нових, а також відбувається перехід від масового 

споживання до індивідуального.  

По-друге, інновації в міру розвитку страхового ринку та обмеженого 

числа клієнтів страхових компаній посилюється конкуренція між ними. 

По-третє, створюючи інноваційні продукти сьогодні змінюється сам 

характер змін. Українським  страховим компаніям доводиться діяти в 

непередбачених та   постійно змінних умовах, що витісняє ті компанії, які до 

змін не готові, або не можуть прилаштуватись.  

Однак у страхуванні багато питань теоретичного і практичного порядку 

залишаються невирішеними досі. Так, в даний час в дослідженнях, присвячених 



страхуванню, страхова діяльність розглядається відокремлено від системи 

економічної безпеки, не визначені місце і роль страхового механізму, а самі 

питання формування ефективного механізму страхового захисту досліджуються 

переважно в правовому аспекті.  

Розвиток ринку страхування і в той же  час відсутність достовірної 

інформації про діяльність страхових організацій створюють передумови 

здійснення різних протиправних дій учасниками економічних відносин, серед 

яких переважає шахрайство. Економічний збиток може досягати таких розмірів, 

що виникає необхідність створення системи економічної безпеки у сфері 

страхування. Правоохоронні органи, і в першу чергу органи внутрішніх справ, 

відносяться до основних суб'єктів її забезпечення. 

Завдання які необхідно вирішити для розвитку економічно безпечного, 

прозорого та регульованого ринку з точки зору авторів такі: 

- показати зміст страхування і його взаємозв'язок з системою економічної 

безпеки; 

- виявити особливості формування інституту страхування; 

- провести аналіз і обґрунтувати перспективи розвитку ринку страхування 

в Україні. 

- визначити критерії оцінки економічної безпеки страхової організації; 

- показати роль органів внутрішніх справ у відображенні загрози 

криміналізації страхового ринку; 

- розробити рекомендації щодо вдосконалення діяльності органів 

внутрішніх справ щодо забезпечення економічної безпеки в страховій сфері; 

- запропонувати алгоритм взаємодії служб безпеки страхових організацій 

з органами внутрішніх справ в області інформаційного обміну. 

Страховий ринок України потребує більшої уваги,  а також вивчення та 

розробки теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій в царині 

регулювання економічних відносин у сфері страхування і регулювання 

економічної безпеки учасників цих відносин. 

 


