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ація набуває такого характеру, що потрібно приймати обґрунтовані рішення. 
Таким чином найвищий ступінь економічної безпеки досягається за умови, 
коли вся система показників має знаходиться у межах їх допустимих відпові-
дних значень.
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СТРАХУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Економічна безпека являє собою такий стан економіки, в якому еконо-
мічні інтереси особистості, суспільства, держави, регіону або підприємства 
надійно захищені як від зовнішніх, так і від внутрішніх загроз.

Система економічних відносин в сучасних умовах характеризується ви-
соким ступенем уразливості до впливу різних за своєю природою ризиків, що 
пояснюється недостатнім рівнем економічної безпеки. З огляду на складність 
процесів, що відбуваються, як у внутрішньому середовищі, так і в зовнішній 
політиці щодо нашої держави, необхідно відзначити високу ступінь непевно-
сті населення в своєму майбутньому. В якості суб’єктів безпеки в суспільстві 
виступають окремі громадяни, соціальні групи, громадські та господарські 
організації, які усвідомлюють реальні загрози і покликані здійснювати певну 
діяльність щодо їх профілактики та подолання.

Як відомо з практичного досвіду багатьох країн світу протистоянням бі-
льшості відомих ризиків є механізм страхування. Страхування дозволяє га-
рантувати власнику відшкодування отриманого збитку, а також забезпечує 
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соціально-економічну стабільність у суспільстві.
Відзначимо, що механізм страхового захисту в системі економічної без-

пеки передбачає чітку спільну роботу елементів життєдіяльності таких як: 
попередження, локалізацію та компенсацію ризиків.

На мікроекономічному рівні роль страхування як чинника економічної 
безпеки знаходить свій вияв через укладання договорів страхування з фізич-
ними і юридичними особами з різних напрямків. Аналогічним чином і на ма-
кроекономічному рівні, тобто у випадках виникнення можливих великих 
природних або техногенних катастроф, які охоплюють великі території та 
загрожують життю великої кількості людей.

Тенденції розвитку страхування дають можливість прогнозувати те, що 
розвиток страхових відносин сприятиме узгодженню інтересів держави, 
страхових компаній і громадян в питаннях забезпечення страхового захисту, 
що буде у свою чергу сприяти підвищенню ефективності функціонування 
національної економіки в цілому. На даному етапі розвитку нашого суспільс-
тва можна сказати, що процес формування цілісної системи комерційного 
страхування відбувся. До основної функції цієї системи відноситься превен-
тивність економічних загроз, а до перспективних напрямків можна віднести 
страхування техногенних, фінансових, електронних і зовнішньоекономічних 
ризиків.

Важливим напрямком стає такий напрямок як забезпечення особистої 
економічної безпеки, оскільки особиста безпека є початковим і фундамента-
льним рівнем безпеки національного масштабу. Держава повинна забезпечу-
вати і створювати сприятливий клімат загальному вектору розвитку страхо-
вих відносин, які відповідатимуть вимогам ринкових відносин і відповідному 
рівню економічної безпеки. Також важливою складовою є забезпечення роз-
ширення поля страхових можливостей і контроль за фінансовою стійкістю 
ринку страхування.

Відзначимо, що державне регулювання страхового ринку – це система 
адміністративно-правових і економічних відносин, які виникають між 
суб’єктами господарювання і державою в результаті цілеспрямованого впли-
ву держави на страховий ринок. Держава в процесі регулювання використо-
вує різні адміністративно-правові й економічні регулятори, систему методів, 
форм та інструментів регулювання, за допомогою яких впливають на всі сто-
рони життя страхового ринку.

Зазначимо, що страховий ринок повинен здійснювати і якісний вплив на 
національний ринок, не обмежуючись тільки наданням страхового захисту та 
формуванням інвестиційного капіталу. З огляду на, що попит на страхові по-
слуги не зменшується, а страхування є за своєю природою глобальним фі-
нансовим інструментом, який здійснює інтегративний вплив на національну 
економіку, то можна стверджувати, що страховий ринок структурувався в 
окрему фінансову систему.

Попит на страхові послуги може посилюватися тільки через створення 
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та розвиток комплексної системи управління ризиками. Це одна з основних 
задач, на яку держава і страхове співтовариство в цілому, повинні звернути 
увагу.

У зв’язку з цим з позиції економічної безпеки страхування можна визна-
чити як сукупність економічних відносин між різними суб’єктами процесу 
«надання - споживання» страхової послуги з приводу забезпечення страхово-
го захисту, що виражається в перерозподілі ризиків, які обумовлені дією ви-
падкових подій, та іншими негативними факторами, які породжуються різ-
ними процесами економічної діяльності [1].

Існує безліч визначень ризику стосовно до різних ситуацій і особливос-
тей застосування. У фінансових колах ризик – поняття, яке має відношення 
до людських очікувань настання подій, позначає потенційно небажаний 
вплив на актив або його характеристики, і яке може бути результатом деяких 
минулих, теперішніх або майбутніх подій [2].

Відзначимо, що умовами страхових ризиків являються [3]:
- ризик повинен бути відшкодований;
- ризик повинен носити випадковий характер;
- ризик повинен співвідноситися з масою однорідних об’єктів;
- страховий випадок не повинен бути пов’язаний з волевиявленням 

страхувальника або іншої зацікавленої особи;
- факт настання страхового випадку невідомий в часі та просторі;
- страхова подія не повинна мати розмірів катастрофічного лиха, а його 

наслідки повинні бути об’єктивно виміряними та оціненими.
Саме страхування відноситься до методу передачі ризику за допомогою 

укладання контракту і найбільш близько відповідає ідеальним умовам, що 
пред’являються до передачі ризику.

Відзначимо, що в рамках забезпечення економічної безпеки можна виді-
лити окремі види страхування, які мають найбільше значення для держави, а 
саме охорона здоров’я, безробіття, інвалідність тощо. Серед видів страхуван-
ня, які мають найбільше значення в системі забезпечення економічної безпе-
ки держави можна виділити:

- страхування життя;
- добровільне медичне страхування;
- обов’язкове медичне страхування;
- обов’язкове особисте страхування;
- страхування від нещасних випадків;
- страхування майна юридичних і фізичних осіб;
- страхування професійної відповідальності;
- страхування будівельно-монтажних ризиків тощо.
Страхування не є панацеєю, і не здатне забезпечити захист економічних 

інтересів усіх суб’єктів у повному обсязі, в той же час практикою зарубіжних 
країн доведена ефективність передачі частини ризиків професійним учасни-
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кам ринку. На сьогоднішній день страхування є одним з найважливіших еко-
номічних інститутів з компенсації та зменшення втрат від подій, виникнення 
яких носить випадковий характер, а імперативною метою страхування є за-
хист власності споживачів страхових послуг.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛІВ ПРОВЕДЕННЯ 
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

Інститут негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НС(Р)Д) є новелою 
для кримінального процесуального законодавства України. Відповідно до 
положень ч. 1 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії – це різно-
вид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких 
не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Ко-
дексом [1].

У системі доказів, які використовуються під час доведення вини осіб, 
підозрюваних у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопо-
рушень, особливе значення мають протоколи проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій та додатків до них. 

Як зазначає О. Геселев, результати проведення НС(Р)Д у кримінальному 
провадженні мають доволі сильний доказовий потенціал порівняно з можли-
востями інших процесуальних дій. НС(Р)Д дають змогу встановити та зафік-
сувати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, у режимі онлайн, 
тобто реального часу, коли такі дані виявляються й фіксуються безпосеред-
ньо під час готування до злочину або його вчинення. Це, безумовно, впливає 


