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У статті розкрито сучасний стан функціонування страхового ринку в Україні та 

окреслено основні проблеми страхування в агропромисловому комплексі країни (АПК). По-

казано, що сучасний стан відносин страхового відшкодування збитків і втрат в АПК характе-

ризується повільністю, складністю і суперечливістю щодо свого розвитку. Специфікою 

діяльності в АПК є сезонність та залежність від погодних умов, а отже, для цієї сфери еко-

номіки характерна висока ступінь невизначеності. За таких умов страхові компанії частіше за 

все реалізують стратегію переважних відмов при виплаті відшкодування, що не дозволяє 

отримати зиск реальному суб’єкту господарювання.  

Запропоновано заходи покращення стану вітчизняного страхового ринку, зокрема, 

шляхом запровадження інституту страхового омбудсмана. Виявлено прямі та непрямі пере-

ваги страхового омбудсмана для всіх учасників страхового ринку. Показано, що страховий 

омбудсман сприяє удосконаленню стандартів у страхуванні,  виявляє слабкі місця у практиці 

надання страхових послуг.  Для клієнтів страхових компаній зиск буде проявлятися в зни-

женні витрат при вирішенні скарг. Для застрахованих осіб зростає можливість забезпечення 

дотримання своїх легітимних прав. Щодо держави, то інститут омбудсмана з питань майно-

вого страхування знизить навантаження на суди та зменшить трансакційні витрати за нагля-

дом у галузі. 

Доведено необхідність створення в Україні приватного інституту страхового 

омбудсмана. При цьому стверджується, що суб’єктом діяльності з його формування має ви-

ступати не держава, а самі страхові компанії, які зацікавлені у розвитку ринку страхування та 

його високих стандартах.  
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майна, страховий захист, обов’язкове страхування, добровільне страхування, інститут 

омбудсмана. 

 

Постановка проблеми. З моменту 

прийняття Закону України «Про страхуван-

ня» окреслився ряд позитивних тенденцій на 

страховому ринку в АПК. До них можемо 

віднести: зростання обсягів страхових пла-

тежів; збільшення величини страхових резе-

рвів; підвищення частки страхових премій в 

обсязі валової продукції; збільшення розмі-

рів статутних фондів страховиків; виперед-

жувальні темпи зростання страхових плате-

жів щодо темпів зростання страхових ви-

плат. Однак, сучасний стан відносин стра-

хового відшкодування збитків і втрат в АПК 

характеризується повільністю, складністю і 

суперечливістю щодо свого розвитку. 

Виникнення суперечливих дій в ході 

формування ринкових відносин, не-

об’єктивність і невідповідність ринковим 

умовам механізму регулювання страхової 

діяльності в АПК з боку держави, її неуваж-

ність до задач підготовки соціальної бази 

страхування та інші аспекти цієї багатопла-

нової проблеми залишаються дискусійними 

і потребують подальшого дослідження. Віт-

чизняна наука поки що недостатньо опра-

цювала такі питання як визначення оптима-

льних стратегій розвитку відносин зі стра-

хування в АПК, забезпечення фінансової 

стійкості таких відносин, удосконалення 

фінансового контролю страхової діяльності 

в АПК. 
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Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Страхова діяльність завжди була в 

полі зору науковців, спеціалістів і практиків 

та знайшла належне відображення у науко-

вих працях багатьох вітчизняних та зарубі-

жних вчених-економістів, а саме Осадця С. 

С., Базилевича В. Д., Шахова В. В., Васили-

ка О. Д., Царенко О. В. та інших науковців 

[6, 2, 9, 8]. 

В Україні розвиток ринкових відносин 

породжує певні особливості розвитку стра-

хування. Спостерігаємо, що попередня 

практика державного страхування свідчить 

про те, що населення віддає перевагу тим 

видам страхування, де присутнє нагрома-

дження. Виникли певні види суто українсь-

кого страхування, такі  як  страхування  від-

повідальності позичальника та поворотне 

страхування життя.  

Асортимент ринку страхових послуг 

розширюється з розвитком економіки, ство-

рюються нові об’єкти страхування та вини-

кають нові ризики. Відповідно і сфера стра-

хових послуг також стає ширшою та вима-

гає постійного доповнення та зміни схеми 

розподілу видів страхування. 

 Страхова система має на меті привес-

ти умови страхування до такого стану, 

щоб не виникало непорозумінь у процедурі   

відшкодуванні збитку. Вирішення суперечно-

стей, які з᾿являються у невизначених си-

туаціях, як правило, тяжіють у сторону 

страхувальників. Через це виникають відмо-

ви при виплаті відшкодування. Саме такий 

стан породжує необхідність займатися та 

вирішувати проблеми реальності страху-

вання. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є розкриття особливостей сучасного 

стану страхового ринку в Україні, окреслен-

ня основних проблем функціонування стра-

хування в АПК та розробка напрямів його  

регулювання, зокрема шляхом  запрова-

дження інституту страхового омбудсмана. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Страхування, як явище виникло в 

умовах раннього розвитку суспільства, тому 

певні положення, які мають місце до цього 

часу, не відповідні до нових соціально-

економічних відносин. Слід зауважити, що 

ситуація, коли присутня відмова щодо випла-

ти відшкодування (навіть в тому випадку, 

якщо з точки зору страхувальника вона є пра-

вильною), є небажаною зі сторони суспільст-

ва. Тому виникає потреба розглядати реальні 

умови захисту за окремими видами страху-

вання і при цьому вносити певні пропозиції та 

удосконалення діючих умов страхування. 

Страхова система агропромислового компле-

ксу узагальнюватиме практичний та науковий 

досвід, буде відпрацьовувати узагальнені пра-

вила страхування, керуючись принципами 

універсальності та реальності страхового за-

хисту.  

Щодо показника реальності страхового 

захисту, то його можна обчислювати як від-

ношення фактично виплаченого відшкоду-

вання до того відшкодування, яке мало би 

бути виплачено при умові дотримання стра-

хувальником всіх умов страхування [5]. В 

якості показника реальності також ще може 

виступати відношення кількості усіх страхо-

вих випадків, які мали виплати страхового 

відшкодування, до загальної кількості усіх 

страхових випадків за цей період.  У випадку, 

якщо показник реальності буде  відхилятися 

від 100 % хоча на маленьку частку, то причи-

ни таких відхилень слід негайно досліджува-

ти, а система страхування АПК забов᾿язвна 

вживати конкретних заходів щодо їх усунен-

ня, при цьому, зокрема, і методом популяри-

зації самого страхування та ознайомлення 

страхувальників з цими умовами [4]. 

Оптимальна організація страхової сис-

теми  АПК  породжує принципи  універсаль-

ності та повноти страхового захисту. Найваж-

ливішими з них є наступні проблеми: визна-

чення сфер, де застосовується обов'язкове та 

добровільне страхування;  доведення потріб-

ності страхування власності, яка находиться у 

розпорядженні держави; відшкодовування 

непрямих збитків (тобто втрачених доходів); 

надання можливості реальної оціночної вар-

тості відшкодування та виплат, враховуючи 

інфляційні процеси [3]. 

Аналізуючи першу проблему можемо 

зробити висновок, що при зародженні обов'я-

зкового страхування припускалися думок про 

доцільність страхування конкретного майна 

щодо суспільних інтересів або забезпечуючи 

інтереси власників цього майна. Економісти 

зійшлися на думці, що таке страхування мало 

би бути  загальним  та його  доцільно запро-

ваджувати в обов'язковій формі. Вважалося, 
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що лише обов'язкова форма страхування 

дасть можливість забезпечити загальний, не-

дорогий та повний страховий захист. 

Адміністративні методи управління 

державною економікою породжували думку 

обов᾿язкової форми страхування, але не була 

рекомендаціями  сільськогосподарських під-

приємств, які могли дати чіткі та практичні 

рекомендації та прлопозиції. 

Багаторічна практика страхування в ко-

лишніх соціалістичних країнах показала, що 

обов'язковому страхуванню підлягали лише ті 

види, які мали суттєве народногосподарське 

значення. Одночасно страхування інтересів   

підсобних та особистих домогосподарств та 

конкретних осіб виявилось недоцільним.  

Доцільно зважати на те, що добровільне 

страхування (при умові укладання договорів 

між страхувальником і страховиком) є більш 

гнучким,  аніж  обов'язкове  страхування, ос-

кільки воно краще забезпечує потреби та ба-

жання страхувальників. Ця гнучкість забезпе-

чує вищу якість страхових послуг та кращі 

взаємні відносини між страхувальниками і 

страховиками. 

Обов'язкове страхування, яке відповідає 

таким вимогам існує у багатьох країнах світу. 

Це перш за все стосується страхування коопе-

ративних, фермерських та одноосібних госпо-

дарств. В окремих країнах це стосується і 

державних підприємств при страхуванні від 

стихійних лих та нещасних випадків. Такі 

умови забезпечують страховий захист прак-

тично усього рухомого та нерухомого майна 

господарств, зокрема деякої частини врожаю 

та сільськогосподарських тварин.  

Значення страхування у сільськогоспо-

дарських підприємствах є загальнодержав-

ним. Держава повинна турбуватись про те 

застраховані чи не застраховані сільськогос-

подарські підприємства подібно до того, як 

пильнує чи раціонально використовується 

земельний фонд, чи ефективними є власники 

землі. При настанні  стихійного лиха або  не-

щасного випадку відсутність укладеного до-

говору страхування може призвести до погі-

ршення виробничої діяльності господарства, 

або навіть до його банкрутства, а це вже є 

проблемою не лише приватного характеру, а й 

суспільного значення. 

Отже, практичні та теоретичні переду-

мови засвідчують, що страхування підпри-

ємств агропромислового комплексу повинно 

здійснюватися в основному в добровільній 

формі, що є головною відмінністю від соціа-

льного страхування. 

Перевага добровільної форми страху-

ванні у страхових відносин не є перешкодою 

поширення страхового захисту в АПК. Така 

форма страхування вимагає більших зусиль 

щодо його популяризації та укладання дого-

ворів, але сприяє покращенню страхових від-

носин між усіма суб'єктами страхової систе-

ми агропромислового комплексу. 

Аналіз страхової діяльності свідчить 

про те, що умовою, яка прискорює розвиток 

добровільного страхування, є збільшення 

частки укладання договорів на основі страхо-

вого зобов'язання, а також у колективній фо-

рмі. Зобов'язання щодо страхування розпочи-

нає діяти саме тоді, коли організація приймає 

рішення про те, що всі її підрозділи чи особи, 

які в ній працюють, мають укласти індивіду-

альні чи колективні договори особистого або 

майнового страхування. Приймаючи таке 

рішення, мають бути наведені типові умови 

страхування (наприклад сума страхування, 

обсяг страхового захисту тощо). Ці умови, як 

правило, повинні уніфіковуватися страховою 

системою АПК. 

Зобов'язання щодо страхування можуть 

виникати і тоді, коли умови фінансової або   

торгівельної угод зобов'язують продавця чи 

кредитора укладати договори на певних умо-

вах. Власне на таке страхове забезпечення 

повинні  орієнтуватися  підприємства агроп-

ромислового комплексу. Страхові зобов'язан-

ня повинні виникати і  під час  укладанні 

конт-ракту. Керуючись такими контрактами 

фермер або сільськогосподарське підприємс-

тво зобов'язуються постачати підприємству, 

яке здійснює закупівлю продукції (тваринни-

цтва чи рослинництва),  у домовленій  кілько-

сті. У контракті повинна мати місце умова, 

згідно якої продукція чи тварини будуть заст-

раховані від передбачуваних ризиків, а витра-

ти щодо страхування будуть відшкодовувати-

ся покупцем. Таким чином витрати щодо 

страхування практично будуть включатися до 

ціни реалізованої продукції. 

Страховий захист, що має колективну 

форму досить часто використовується в осо-

бистому страхуванні. Ця форма є зручною і 

для  страхових установ, тому, що суттєво по-
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легшує їх роботу, а також для тих, хто стра-

хується, бо страховий внесок є єдиним для 

всієї групи і, через це є нижчим, аніж при 

індивідуальному страхуванні. Це зумовлено 

тим, що при колективному страхуванні так 

гостро не виявлено, як при індивідуальному, 

антиселекцію (тобто несприятливі портфелі 

страхових ризиків), а також витрати щодо 

обслуговування колективного страхування є 

суттєво   нижчими, аніж при індивідуальному 

страхуванні. 

Що ж до колективного сімейного стра-

хування, то воно може стати неабияким дже-

релом утворення резервів, що можуть бути 

використані у якості джерела інвестицій у 

сільське господарство. 

Саме ці аргументи переконують у важ-

ливості поєднання обов'язкового та доброві-

льного страхування, яке має бути реалізоване 

на договірній основі в агропромисловому 

комплексі страховою системою АПК. 

Практика господарювання показує, що 

найефективнішим регулятором у розвитку 

АПК та його галузей є саме страхування. 

Страхова система агропромислового 

комплексу регулює процеси соціально-

економічного розвитку в аграрній сфері. Її 

завданням є не лише захист майна при на-

станні страхового випадку та відшкодування 

збитку, але і усунення непрямих збитків, які 

виникли через знищення чи пошкодження 

майна, яке є власністю майнових прав застра-

хованого. Отже, метою страхування, як сут-

тєвого регулятора страхової системи АПК, є 

не лише охорона майна, але й створення умов 

для гармонійного розвитку всієї галузі. 

Ще однією та досить вагомою пробле-

мою у страхуванні є вплив інфляції на еконо-

мічну та соціальну ефективність страхування. 

Частина економістів вважає, що через інфля-

цію зменшується повнота страхового захисту, 

а інші вваажають,  що це применшує роль 

самого страхового захисту, бо знецінення 

грошей знижує реальну вартість відшкоду-

вання, якого в результаті не достатньо для 

відновлення знищених предметів. Для Украї-

ни ця проблема є актуальною у галузі страху-

вання, оскільки інфляцію спостерігаємо прак-

тично щорічно.  

Для досягнення підвищення ефектив-

ності страхування,  організація страхової ді-

яльності повинна відповідати як економіч-

ній стороні, так і філософським принципам. 

Їх недотримання викличе конфлікти між 

адміністрацією, персоналом та клієнтами, 

знизить імідж компанії тощо. 

Основною метою діяльності страхової 

компанії є задоволення суспільної потреби у 

надійному страховому захисті, що відпові-

дає загальним фінансовим вимогам. А філо-

софські принципи страхової діяльності по-

винні відповідати національній ідеї. Також 

ці принципи мають враховувати позицію 

власника, особистісні якості керівника, жит-

тєвий рівень персоналу,  регіональну специ-

фіку, зо-крема і національну. 

Механізм вирішення суперечок щодо 

визнання втрат підприємством має суттєве 

значення для ефективної роботи страхового 

захисту в агропромисловому комплексі. 

Адже судове вирішення страхових супере-

чок недешево коштує, завдає неабиякого 

клопоту та досить часто не забезпечує їх 

справедливого вирішення. Ці факттори га-

льмують розвиток страхування в АПК. 

Аби знайти вихід з такої складної  си-

туації можна запропонувати впровадження 

інституту страхового омбудсмана в АПК. 

Його створенням та фінансуванням повинна 

займатися галузь страхування. На цей інсти-

тут покладатимуться завдання бути посере-

дником у вирішенні суперечок між страхо-

вими компаніями та застрахованими особа-

ми, вирішувати суперечки об'єктивно, гнуч-

ко та без зайвих витрат. Структура та статус 

інституту омбудсмана мають бути незалеж-

ним. Такий інститут має очолювати фахі-

вець з доброю репутацією, а його діяльність 

повинна контролюватися незалежною Ра-

дою. Також рішення, що приймає омбудс-

ман повинні бути обов'язковими для всіх 

членів цього інституту, тобто для страхових 

компаній, які є членами цього інституту 

Якщо інститут обмудсмана функціо-

нуватиме ефективно – це буде вигідно для 

усіх учасників ринку, адже краще будуть 

захищені права споживачів та вищими бу-

дуть стандарти послуг, це, в свою чергу, 

суттєво покращить імідж галузі страхування 

та може стати рушієм зростання ринку стра-

хування. Зрозуміло, що за таких умов зросте 

довіра до тих страхових компаній, які є чле-

нами інституту омбудсмана, і це дозволить 

залучити нових клієнтів. Деяку користь це 
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принесе і державі, адже омбудсмани дозво-

лять зменшити навантаження на наглядові 

органи та суди. 

Розвиток та  діяльність страхового за-

хисту агропромислового комплексу суттєво 

залежить від ефективності та якості механі-

змів вирішення суперечок при настанні 

страхових випадків та виплаті страхових 

відшкодувань. Виникнення суперечок, що 

виникають між страховиками та власниками 

страхових полісів є неминучим явищем. 

Якщо такі суперечки не вирішувати справе-

дливо та ефективно, то це призведе до зай-

вих витрат та може стати  неабиякою пере-

шкодою розвитку страхової галузі в сільсь-

кому господарстві. 

Оскільки проводячи господарську ді-

яльність,  суперечки в стосунках виникають 

неодмінно, їх слід належним чином вирішу-

вати. Механізм ефективного та справедли-

вого врегулювання суперечок повинен задо-

вольняти таким фундаментальним критеріям 

як економічна ефективність, доступність та 

справедливість. 

Перш за все, суперечки повинні вирі-

шуватися ефективно з економічної точки 

зору та за недовгий проміжок часу. Проце-

дура врегулювання суперечок має викорис-

товувати якнайменше економічних ресурсів. 

Ефективність також означає мінімізацію 

затримок у прийнятті рішень, адже швидке 

вирішення суперечок вливає на зменшення 

пов'язаних з цим витрат. 

По-друге, схема за якою вирішуються 

суперечки повинна бути добре відомою та 

легко доступною. У багатьох країнах ваго-

мим бар'єром формального вирішення супе-

речок виступають витрати. Легка доступ-

ність значить, що сторонам добре відомо 

про існування такої системи і вони мають 

можливість  використовувати цю  систему 

для за-хисту своїх позицій, не використову-

ючи надмірних зусиль та витрат. 

І третє - вирішення суперечок повинно 

бути неупередженим та справедливим. Сам 

процес вирішення суперечок та участь у 

ньому мають задовільнити всіх сторін-

учасниць. А це, у свою чергу, вимагає висо-

кої прозорості щодо прийняття рішень. Ко-

жне прийняте рішення мусить бути зрозумі-

лим та кваліфіковано обґрунтованим. З ме-

тою забезпечення справедливості систему 

слід так структурувати, щоб можна було 

збалансовувати позиції сторін, які часто є 

нерівними. 

Якщо врахувати наведені нами крите-

рії та оцінити сучасний стан в Україні щодо 

вирішення суперечок у страхуванні аграр-

них підприємств, то ситуація залишає бажа-

ти кращого. Вирішення всіх страхових су-

перечок покладено на судову систему, проте 

і судова  система вимагає  бажати кращого, 

ос-кільки не має достатньої кількості персо-

налу та коштів, а кількість позовів для судо-

вого розгляду постійно зростає. Самі судові 

справи потребують багато часу і зусиль. 

Затримка в часі, як правило, призводить до   

зростання судових витрат та залишає неза-

доволеними причетні сторони. Досвід дер-

жавні суддів щодо розгляду страхових справ 

є недостатнім. Прозорість та справедливість 

судової системи також залишає бажати 

кращого.. У багатьох випадках застраховані 

особи у питаннях страхування часто не зна-

ють своїх прав та обов᾿язків, а тому не мо-

жуть їх дотримуватись. Досить важко зро-

зуміти та передбачити, як приймаються рі-

шення. Існує імовірність того, що перевагу 

віддадуть стороні з більшими впливом та 

ресурсами.  

Досить високими є витрати та витра-

чені зусилля на судові процедури, тому ба-

гато клієнтів страхових компаній не хочкуть 

вдаватися до судових дій з метою захисту 

своїх прав, оскільки результат непередбачу-

ваний, а ризик є досить високим. Керуючись 

тим самим принципом, багато бізнесменів 

також надають перевагу неюридичним спо-

собам вирішення страхових суперечок. 

Оскільки проблема вирішення супере-

чок є досить важливою у роботі страхового 

сектора, а вирішення суперечок таким тра-

диційним способом таким як судовий про-

цес не може бути першчерговим вибором, 

особливо  у  короткостроковій перспективі. 

Більш    ефективними можуть виявитися 

методи за межами судової системи. І тут 

знову наштовхуємося на запропоновану ду-

мку вирішення суперечок у страховому сек-

торі України – ствлрення інституту страхо-

вого омбудсмана, суть діяльності якого ви-

рішувати конфлікти між страховими компа-

ніями та їхніми клієнтами. Перед тим, як 

подати позов до суду, потерпіла сторона 
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може попросити про вирішення суперечки 

страхового омбудсмана. Фактично це остан-

ня інстанції неформального вирішення 

скарг. При виникненні суперечностей між 

страховиком та страхувальником, клієнти 

мають спробувати знайти компроміс щодо 

спірних питань самостійно, а тоді вдатись до 

послуг омбудсмана. У цьому випадку омбу-

дсман виконуватиме роль третейського суд-

ді. Він перевірить обставини, що склалися за 

кожною скаргою, дасть свої пропозиції та 

прийме рішення по справі відповідно до 

правил страхової практики та законодавства. 

Слід зауважити, що застраховані особи ма-

тимуть право переглянути рішення омбудс-

мана суді та відкликати свою скаргу у будь-

який час, тобто зверненняза послігами до 

омбудсмана не перешкоджає їх законним 

правам. 

Таким чином можемо сказати, що ін-

ститут омбудсмана не є замінником судової 

системи, а лише її доповненням.  Він, в  ос-

новному, призначений для споживачів. Ок-

рім цього, страховий омбудсман, зазвичай, 

роз-глядає справи, сума за якими не пере-

вищує певного встановленого ліміту, тобто 

не великі за обсягами. Такий інститут, як 

правило, очолює людина, яка сама є омбуд-

сманом. Очільник інституту омбудсмана 

представляє організацію та затверджує всі 

рішення, які в цій організації приймаються. 

В ролі його помічників виступає команда 

кваліфікованих юристів, які спеціалізуються 

безпосередньо на страхових справах. 

Інститути страхового омбудсмана 

мож-на створювати за ініціативи держави, 

або з приватної ініціативи. У багатьох краї-

нах такі інститути створювались страховою 

галуззю як своєрідний засіб саморегулюван-

ня. Зазвичай вони не є державною організа-

цією, та фінансуються групою страхових 

компаній. Проте є країни, де  інститут  стра-

хового омбудсмана створювався державою. 

Юридичний статус їх може визначатись у 

законах, постановах чи указах (наприклад, 

як у Польщі чи Індії). Але не залежно якої 

форми власності буде ця структура завжди є 

важливою під-тримка держави. При ство-

ренні таких організацій досить вагомим є 

питання чи рішення омбудсмана є обов'яз-

ковими для виконання  страховиками, а  

також які макси-мальні суми вони можуть 

розглядати. У таких країнах, як Польща чи 

Швейцарія рішення інституту омбудсмана 

не є обов᾿язковими і тому омбудсмани ви-

конують суто посередницьку роль. Тобто 

сторони конфлікту можуть прийняти, чи не 

прийняти цю пропозицію на свій розсуд. 

Проте у Німеччині, Ірландії чи Великій Бри-

танії, де успішно діють інститути омбудс-

мана щодо страхування, рішення омбуд-

смана є обов'язковими для виконання.  

Якщо інститут омбудсмана буде неза-

лежною структурою, то його діяльність буде 

неупередженою і він належно виконуватиме 

свої обов'язки, в протилежному випадку 

його репутація знизиться в очах громадсь-

кості, а сама схема виглядатиме як фарс та 

даремна витрата грошей. Під незалежністю 

омбуд-смана розуміємо невтручання у його 

роботу, а також незастосування каральних 

заходів у  відповідь на його дії. З метою ко-

нтролю за діяльністю омбудсмана, зазвичай, 

здійснюється нагляд з боку нейтральної ра-

ди чи    правління директорів. 

Аналізуючи міжнародний досвід, мож-

на стверджувати, що страховий омбудсман 

може адекватно вирішувати суперечки, на-

віть краще, аніж це робить формальна судо-

ва система. 

Оплата страхового омбудсмана вартує 

грошей, які він бере за улагодження страхо-

вих суперечок. Наприлад у Німеччині вирі-

шення страхової суперечки через омбуд-

смана в декілька разів коштує дешевше від 

судового процесу, адже агентству омбуд-

смана необхідно суттєво менше ресурсів, 

аніж суду. Прямі витрати сторін щодо вирі-

шення суперечки також суттєво скорочу-

ються, бо на відміну від судів є невигідним і 

непотрібним юридичне посередництво. 

Дії омбудсмана є набагато гнучкіши-

ми, ніж це передбачено формальними судо-

вими процедурами, тому він може вирішу-

вати конфлікти неформальним способом  

Однією з головних переваг омбудсма-

на є його фахова компетентність, оскільки 

його знання реальної страхової практики є 

чи не найширшими. На таку посаду може 

претендувати людина, яка бездоганно воло-

діє знаннями страхової справи та законодав-

ства. І як висновок, страховий омбудсман, 

зазвичай, є доступнішим та зручнішим для 

користувача, аніж суди.  
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Висновки. При впровадженні інститу-

ту страхового омбудсмана, який буде нале-

жним чином спланований та добре функціо-

нуватиме з᾿являться прямі та непрямі пере-

ваги як для самих страховиків, так і для їх 

клієнтів. В результаті така інституція прине-

се користь і державі. 

Що до клієнтів страхових компаній, то 

їм буде досить вигідним створення інститу-

ту страхового омбудсмана, оскільки їхні 

скарги зможуть вирішуватися дешевше та 

швидше. Що ж до застрахованих осіб, то їх 

ринкова позиція зміцниться, вони матимуть 

можливість забезпечувати  дотримання сво-

їх легітимних прав. Сам позивач може від-

хилити рішення омбудсмана. Крім того, 

страховий омбудсман надасть допомогу що-

до удосконалення стандартів у страхуванні. 

А також, працюючи з окремими справами, 

омбудсман може виявляти слабкі місця у 

практиці страхових послуг, а також у їх пра-

вилах та відносинах на ринку.  

Для держави такий інститут омбуд-

смана з питань майнового страхування та-

кож буде вигідним. Перш за все, буде змен-

шено навантаження на суди, через те, що 

багато страхових справ вирішуватимуться 

до передавання в суд. Таке саморегулюван-

ня галузі вирішення суперечок розванта-

жить нагляд за галуззю страхування. Спра-

ведливе відношення до застрахованих осіб 

сприятиме   зменшенню необхідності у зас-

тереженнях та втручаннях.  

Таким чином, можемо стверджувати, 

що в Україні доречно створити приватний 

інститут страхового омбудсмана. Він мав би 

створюватися не державою, а страховими 

компаніями, які є  зацікавленими у розвитку 

ринку страхування та його високих стандар-

тах. Зарубіжний досвід показує, що кількість 

страхових компаній-членів інституту стра-

хового омбудсмана постійно зростає.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 

С. М. Онисько, к. э. н., профессор, М. М. Богач, к. э. н., доцент,  

Львовский национальный аграрный университет 

 

В статье раскрыто современное состояние функционирования страхового рынка в 

Украине и обозначены основные проблемы страхования в агропромышленном комплексе 

страны (АПК). Показано, что современное состояние отношений страхового возмещения 

убытков и потерь в АПК характеризуется медлительностью, сложностью и противоречиво-

стью относительно своего развития. Спецификой деятельности в АПК является сезонность и 

зависимость от погодных условий, а, следовательно, для этой сферы экономики характерна 

высокая степень неопределенности. При таких условиях страховые компании чаще всего 

реализуют стратегию преимущественных отказов при выплате возмещения, что не позволяет 

получить выгоду реальному субъекту хозяйствования. 

Предложены меры улучшения состояния отечественного страхового рынка, в частно-

сти, путем введения института страхового омбудсмена. Выявлено прямые и косвенные пре-

имущества страхового омбудсмана для всех участников страхового рынка. Показано, что 

страховой омбудсман способствует усовершенствованию стандартов в страховании, обнару-

живает слабые места в практике предоставления страховых услуг. Для клиентов страховых 

компаний выгода будет проявляться в снижении затрат при решении жалоб. Для застрахо-

ванных лиц возрастает вероятность обеспечения соблюдения своих законных прав. В отно-

шении государства, то институт омбудсмена по вопросам имущественного страхования сни-

зит нагрузку на суды и уменьшит трансакционные издержки по надзору в отрасли. 

Доказана необходимость создания в Украине частного института страхового 

омбудсмена. При этом утверждается, что субъектом деятельности по его формирование 

должно выступать не государство, а сами страховые компании, которые заинтересованы в 

развитии рынка страхования и его высоких стандартах. 

Ключевые слова: страховой рынок, страховая система, страховая деятельность, страхо-

вание имущества, страховая защита, обязательное страхование, добровольное страхование, 

институт омбудсмена. 
 

FEATURES AND PROSPECTS OF ORGANISING INSURANCE ACTIVITY IN  

AGRIBUSINESS INDUSTRY 

S. M. Onisko, Ph. D (Econ.), Professor, M. M. Bohach, Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

Lviv National Agrarian University 
 

The article reveals the current state of functioning of the insurance market in Ukraine and out-

lines the main problems of insurance in the country's agribusiness industry. It is shown that the cur-

rent state of the insurance indemnity in the agribusiness industry is slow, complex and contradictory 

in its development. The specific feature of activity in agribusiness industry is seasonality and de-

pendence on weather conditions, and therefore, the high degree of uncertainty is characteristic of 

this sphere of economy. Under such conditions, insurance companies are more likely to implement 

a strategy of prevailing waivers for repayment, which prevents a real economic entity from receiv-

ing profit. 
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The measures to improve the state of domestic insurance market are proposed, in particular, 

by introducing the insurance ombudsman institution. The direct and indirect advantages of the in-

surance ombudsman for all participants in the insurance market are identified. It is shown that the 

insurance ombudsman promotes the improvement of insurance standards, reveals weaknesses in the 

practice of providing insurance services. For clients of insurance companies, the benefits will be 

manifested in reducing costs in resolving complaints. For insured entities, the ability to enforce their 

legitimate rights increases. Regarding the state, the institution of the property insurance ombudsman 

will reduce the burden on the courts and reduce the transaction costs of supervision in the industry. 

The necessity of establishing a private insurance ombudsman institution in Ukraine is proved. 

It is stated that it is not the state that should act as the subject of the activity regarding its formation, 

but the insurance companies themselves that are interested in the development of the insurance 

market and its high standards. 

Keywords: insurance market, insurance system, insurance activity, property insurance, insur-

ance protection, compulsory insurance, voluntary insurance, institute of ombudsman. 
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УДК 658 
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ФОРМУВАННЯ                       

АНТИКРИЗОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Яремко А. Д., аспірант, Українська інженерно-педагогічна академія 

 

У статті розглядається адаптивне управління стратегіями формування антикризового 

потенціалу підприємства. Виявлено, що при здійсненні адаптивного управління підприєм-

ством доцільно враховувати елементи впливу макро- та мезосередовища, які включають 

державне регулювання діяльності, галузеві управлінські впливи, макро- характеристику рин-

кового середовища. Показано, що на підґрунті реалізації стратегічного підходу в адаптацій-

ному управлінні передбачається вибір стратегії формування антикризового потенціалу через 

обґрунтування лише одного її варіанту.  

Встановлено, що стратегія формування антикризового потенціалу підприємства являє 

собою комплексну модель дій протягом певного періоду часу, спрямовану на розпізнавання 

симптомів виникнення кризових явищ, нейтралізацію їх можливих наслідків, забезпечення 

високого рівня внутрішнього протистояння кризі при різних рівнях впливу зовнішнього се-

редовища. Запропоновано модель, яка націлена на формування і вдосконалення системи   

адаптивного управління на підприємствах, дозволяє враховувати наявні кризові явища (мак-

ро- і мезосередовище, внутрішні бізнес-процеси) шляхом введення в систему складової, що 

характеризує рівень агресивності зовнішнього середовища. 

Використання запропонованого методичного підходу дозволяє на основі порівняння 

стратегічних альтернатив розробити комплекс заходів адаптивного управління відповідно до 

встановленого цільовим вектором напряму розвитку підприємства в умовах ресурсних і ча-

сових обмежень та передбачає при невідповідності обраної стратегії цільовим орієнтирам, 

здійснювати перегляд оптимального її вибору. Він дає можливість забезпечити досягнення 

установлених підприємством адаптивних орієнтирів шляхом об'єднання в єдиний процес по-

слідовність дій щодо розробки стратегії формування антикризового потенціалу та врахуван-

ня рівня внутрішнього протистояння впливу кризі, рівня впливу зовнішнього середовища та 

рівня антикризового потенціалу. 
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