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Встановлено місце страхового ринку у підтримці сталого розвитку. Запропоновано можливі заходи 
щодо зменшення соціальної та економічної шкоди від настання ризикових подій, що опираються на ефек-
тивний ризик-менеджмент, а також передачу ризиків та стале інвестування. Окреслено необхідність по-
кращення системи підготовки суспільства до ризикових подій та необхідність співпраці страхового ринку 
з іншими елементами фінансового ринку загалом. Досліджено, що серед важливих ініціатив, які підтриму-
ють сталий розвиток, можна виокремити «Принципи сталого інвестування», спрямовані на забезпечення 
інвестиційної діяльності для підтримки сталого розвитку як страхових, так і нестрахових компаній, що 
здійснюють інвестиційну дільність.

Ключові слова: страхування, страховий ринок, стале страхування, сталий розвиток, стале інвесту-
вання, ризик-менеджмент, передача ризику, принципи сталого страхування, стале інвестування.

Установлено место страхового рынка в поддержке устойчивого развития. Предложены возможные 
меры по уменьшению социального и экономического вреда от наступления рисковых событий, которые 
опираются на эффективный риск-менеджмент, а также передачу рисков и устойчивое инвестирование. 
Определены необходимость улучшения системы подготовки общества к рисковым событиям и необхо-
димость сотрудничества страхового рынка с другими элементами финансового рынка в целом. Доказа-
но, что среди важных инициатив, поддерживающих устойчивое развитие, можно выделить «Принципы 
устойчивого инвестирования», направленные на обеспечение инвестиционной деятельности для под-
держки устойчивого развития как страховых, так и нестраховых компаний, осуществляющих инвести-
ционную деятельность.

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, постоянное страхование, устойчивое развитие, 
устойчивое инвестирование, риск-менеджмент, передача риска, принципы устойчивого страхования, по-
стоянное инвестирование.

The place of the insurance market in support of sustainable development. Possible measures are proposed 
to reduce social and economic harm from occurrence of risk events, which are addressed to effective risk-man-
agement, as well as risk transfer and sustainable investment. The necessity of improving the system of public 
preparation for risk events and the necessity of cooperation of the insurance market with other elements of the 
financial market in general is outlined. It has been investigated that among the important initiatives that support 
sustainable development, the «Principles of Sustainable Investment» are aimed at providing investment activ-
ity in support of sustainable development, both insurance and non-insurance companies, which carry out the 
investment gap.

Keywords: insurance, insurance market, steel insurance, sustainable development, sustainable investment, risk 
management, risk transfer, principles of sustainable insurance, sustainable investment.
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Постановка проблеми. сучасний простір, 
у якому нині проживає сім мільярдів чоловік, 
стає дедалі ризикованішим місцем для життя 
та функціонування у результаті постійного збіль-
шення рівня використання природних ресурсів, 
економічної, політичної та соціальної інтеграції. 
якщо на початку XX століття твердження щодо 
необхідності підтримки сталого розвитку та від-
повідального стилю життя мали поодинокий 
характер, то сьогодні як прості споживачі, так 
і сектор економіки набагато краще усвідомлю-
ють глибину цього питання.

україна зараз знаходиться у фазі свого ста-
новлення, яке супроводжується глибокими 
проблемами – фінансово-економічними, полі-
тичними, соціальними, екологічними, психоло-
гічними. цілком зрозуміло, що передумовою 
соціально-економічного розвитку повинно стати 
ефективне функціонування фінансового, стра-
хового та інших ринків. страхування є важли-
вим елементом системи фінансових механізмів 
захисту суспільства від несприятливих подій 
і катастрофічних ситуацій.

в останні 20 років понад 1 мільйон людей 
загинуло від природних катастроф [1]. наслідки 
катастроф можуть відчуватися ще довгий час 
після того, як вони настали: глобальні еконо-
мічні збитки від природних катастроф коштують 
мільярди доларів сШа [2]. крім того, неконтр-
ольований економічний розвиток поглиблює 
соціальну нерівність через нівелювання прав 
людини (незаконне виселення з територій, зло-
вживання дешевою робочою силою, неналежні 
умови праці тощо). багато з цього можна було 
б уникнути, побудувавши стійку до природного 
лиха економіку та держави з жорстким контро-
лем за дотриманням прав людини. багато країн 
світу мають дисбаланс витрат на уникнення 
лиха або превентивних заходів щодо посла-
блення його наслідків та витрат на компенсацію 
збитків. водночас визначено, що кожен долар, 
витрачений на попередження шкоди, поверта-
ється у розмірі від двох до десяти доларів, зао-
щаджених на покритті збитків [3].

відіграючи важливу соціальну та еконо-
мічну роль у суспільстві, страхові компанії 
мають стати на чолі підтримки сталого розви-
тку та етичної економічної діяльності, оскільки 
саме вони мають змогу управляти ризиками, 
реалізовувати ризик-менеджмент, здійснювати 
активну інвестиційну діяльність. водночас нау-
кове дослідження сталого страхування (як від-
повідального страхування) та сталого розвитку 
потребує подальшого глибокого дослідження 
та аналізу. До кінця в сучасному суспільстві не 
усвідомлена роль страхових компаній як важе-
лів сталого розвитку у реалізації ефективних 
векторів ризик-менеджменту для досягнення 
головної цілі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
на сучасному етапі проблемам страхування 
приділяється велика увага в науковій літературі. 

Проблематикою страхування у контексті сталого 
розвитку, інтернаціоналізації на світовому стра-
ховому ринку, ризиків та суперечливостей між-
народного руху капіталу тощо займалися такі 
вітчизняні та іноземні вчені, як і.о. александров, 
в.в. андрійко, в.Д. базилевич, к.с. базилевич, 
к.а. байренклау, б.в. буркінський, н.М. вну-
кова, т.П. Галушкіна, б.М. Данилишин, х. сонг, 
в.я. Шевчук та ін.

сучасні тенденції формування ефектив-
ної інвестиційної моделі страхового розвитку 
відображені в дослідженнях таких вітчизня-
них науковців, як е. Філіпповіч, М.і. Долішний, 
с.і. Дорогунцов, в.і. нечепоренко, с.с. оса-
дець, р.в. Пікус, о.Ф. савченко, в.в. Шахов.

Дослідження інвестиційної діяльності стра-
хових компаній спирається переважно на 
зарубіжний досвід функціонування національ-
них страхових ринків, які забезпечують надхо-
дження інвестиційних ресурсів у реальний сек-
тор економіки. Досвід інвестиційної діяльності 
страхових компанії європейських країн та сШа 
свідчить, що у цих країнах вироблені правила 
діяльності та норми для страхових організацій 
у сфері розміщення тимчасово вільних коштів. 
основними принципами розміщення страхових 
резервів у світі є надійність та прибутковість. 
в україні інвестиційна діяльність для страхових 
організацій, на жаль, не є пріоритетнорю, що 
пояснюється особливостями розвитку вітчизня-
ного фінансового ринку.

Проблема активізації інноваційної діяль-
ності та посилення інноваційної спрямованості 
української економіки висуває нові вимоги до 
страхування результатів інтелектуальної діяль-
ності. окремі аспекти, що стосуються теоретич-
них основ та особливостей формування ринку 
страхування інтелектуальної власності, дослі-
джені в роботах таких учених, як о.в. козменко, 
л.Г. Мельник, о.і. Паламарчук та ін. сучасні тен-
денції свідчать, що все більшого значення у роз-
виненій ринковій економіці набувають немате-
ріальні активи та світовими лідерами стають 
держави, які мають у своєму розпорядженні 
науковоємні технології. конкурентна боротьба 
зумовлює необхідність комерціалізації суб’єктів 
господарювання (зокрема, об’єктів права інте-
лектуальної власності). отже, інноваційні види 
страхування стають новими потужними галу-
зями ринку страхових послуг, тому науковці 
та практики на основі світових тенденцій визна-
чають перспективи розвитку інноваційного стра-
хування і для україни.

особливості формування та розвитку ринку 
страхових послуг, пов’язаних з охороною навко-
лишнього природного середовища та еколо-
гічним страхуванням в україні, є предметом 
дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних 
учених, серед яких провідне місце займають 
публікації: Г.і. купалової, е. стаффорд, т. тата-
ріної, в.М. трегобчук, П.М. Феньоскі, к. харт-
ман, к. хатчинсон.
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Мета статті полягає у вивченні ключових 
принципів та ознак сталого розвитку та сталого 
страхування на основі аналізу зарубіжних кейсів 
та практичного матеріалу бізнес-звітів, що дасть 
змогу оцінити роль страхових компаній у про-
цесі підтримки сталого розвитку. такий методо-
логічний підхід дасть змогу визначити особливі 
заходи, які можуть бути використані страховими 
компаніями на практиці в україні з урахуванням 
світового досвіду.

Предметом дослідження є вивчення сталого 
страхування як одного з важливих факторів ста-
лого розвитку економіки та суспільства загалом. 
об’єктом дослідження є система економічних 
відносин щодо забезпечення сталого страху-
вання для розвитку економіки.

Природні катастрофи і техногенні аварії за 
останні роки завдають суспільству все більше 
масштабних збитків, це приводить до підви-
щення вартості потенційних об’єктів страхування. 
Широкомасштабні збитки внаслідок катастроф 
природного і техногенного характеру можуть 
впливати на результати діяльності не лише стра-
ховиків, а й перестраховиків, на рівень їх капіта-
лізації. тому постає необхідність вирішення цієї 
частини проблеми за допомогою визначення 
попереджувальних заходів щодо стабілізації 
та зменшення впливу катастрофічних ризиків на 
фінансовий стан страхових компаній та забезпе-
чення стабільного економічного зростання.

ціль нашого дослідження полягає у про-
веденні аналізу сутності понять «стале стра-
хування», «сталий розвиток», визначенні 
ефективності системи сучасного страхування 
та методології страхування; визначенні мети 
та принципів сталого розвитку та страхування; 
окресленні моделі сучасного страхування, що 
повністю відповідає ринковій економіці.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. відповідно до сучасних наукових тео-
рій базовими засадами методології дослідження 
є встановлення окремих факторів, які на основі 
індукції та дедукції (переходу від окремого 
визначення до загального усвідомлення) посту-
пово накопичуються, узагальнюються та систе-
матизуються. це дає змогу визначити принци-
пово нові наукові поняття (категорії, дефініції).

категоріальний апарат цієї статті передбачає 
вивчення таких термінів, як:

– сталий розвиток (з англ. «sustainable 
development», синонімом є також «відповідаль-
ний розвиток») може бути визначено як розвиток, 
що спрямований на забезпечення потреб сього-
дення без створення загрози того, що наступні 
покоління не матимуть змоги задовольняти свої 
власні потреби [4]. сталий розвиток включає 
в себе три взаємопов’язаних складники – еколо-
гічний, соціальний та управлінський, які мають 
економічну спрямованість та створюють ризики, 
що їх розподіляють між собою страховий сек-
тор, бізнес-сектор, державне управління та сус-
пільство загалом;

– ESG – Environment, Society, Governance. 
у світовій практиці це абревіатура, яка включає 
сукупність екологічних, соціальних та управ-
лінсько-етичних факторів сталого страхування. 
Прикладами ESG-питань можуть бути кліма-
тичні зміни та надзвичайні погодні явища, при-
родні катастрофи, деградація природних ресур-
сів, забруднення навколишнього середовища, 
збільшення соціальної нерівності, стандарти 
праці, старіюче населення, ризики для здоров’я, 
обмежений доступ до страхування, питання 
довіри та репутації, недостатня прозорість 
та нечесне поводження з клієнтами.

– стале (відповідальне) страхування (з англ. 
sustainable insurance) – це стратегічний підхід, за 
яким кожен етап страхової діяльності здійсню-
ється на засадах відповідальності через вияв-
лення, оцінку, управління та моніторинг ризиків, 
пов’язаних з ESG-проблемами. відповідальне 
страхування (не плутати зі страхуванням відпові-
дальності) має на меті зменшення ризиків, розро-
блення інноваційних рішень, покращення успіш-
ності бізнесу та підтримку безпечного розвитку [4].

сьогодні ні в кого не викликає сумніву той 
факт, що страхування є самостійною, ключо-
вою економічною категорією. страхування 
має притаманні лише йому специфічні функції 
і завдання, бо створення і функціонування різ-
номанітних страхових фондів – це обов’язковий 
елемент будь-якої економічної системи. відомо, 
що страхові фонди є сукупністю фондів фінан-
сових ресурсів, основне призначення яких – 
покриття втрат, що виникли з непередбачених 
причин. При цьому страхові фонди створю-
ються за рахунок обов’язкових або добровіль-
них страхових внесків юридичних та фізичних 
осіб і перебувають в розпорядженні страхових 
організацій (страхових компаній) різних форм 
власності. Страхові фонди – це абсолютно 
об’єктивне явище в економіці кожної держави, 
а їх існування тісно пов’язане з наявністю різ-
номанітних ризиків у господарській діяльності 
та суспільному житті [5].

страхові компанії є невід'ємною частиною 
суспільства, тому вони відчувають на собі 
ризики, пов’язані зі, скажімо, певними природ-
ними явищами, що трапляються на їх терито-
ріях. їхнє першочергове завдання – допомогти 
мешканцям спільноти побороти наслідки ката-
строфи, і саме на практиці страхові компанії 
здобувають необхідну кваліфікацію для кращої 
оцінки ризиків спільноти та можливих заходів 
щодо запобігання їм [6]. отже, стале страху-
вання відіграє подвійну роль у підтримці сталого 
розвитку: по-перше, воно відшкодовує збитки 
у разі настання страхової події та вживає захо-
дів для полегшення відновлювального процесу 
своєї спільноти, а по-друге – має змогу значно 
зменшити потенційну шкоду від страхової події, 
співпрацюючи з урядом та іншими зацікавле-
ними сторонами для підготовки спільноти до 
можливого лиха [6].
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звичайно, поодинокі ініціативи окремих 
страхових компаній не змогли б принести 
бажаних результатів. за останні роки було 
створено декілька світових об’єднань та іні-
ціатив, метою яких є покращення організації 
сталого страхування та спонукання страхови-
ків та представників бізнесу до підтримки від-
повідальної поведінки.

умовою сталості розвитку є передбачу-
ваність соціальних, економічних і екологіч-
них процесів. з одного боку, сталою (стійкою, 
врівноваженою тощо), на нашу думку, можна 
вважати економічну систему, перехід якої до 
бажаного стану відбувається таким чином, що 
жоден із множини чинників, які визначають кри-
терії сталості, не виходитиме за допустимі межі 
на заданій траєкторії зміни стану системи від-
повідно до стратегії її розвитку. отже, з іншого 
боку, сталість розвитку передбачає досягнення 
такого стану системи, який може підтримува-
тися тривалий час за допомогою властивих їй 
регулюючих засобів. таке трактування сталості 
дає змогу зрозуміти сталість розвитку не тільки 
як стан, а як стратегічний процес, що полягає 
в наближенні системи до соціальної, економіч-
ної та екологічної стабільності [7].

це визначення є більш повним, конкретним 
і таким, що відповідає сутності концепції ста-
лого розвитку. базуючись на наведених вище 
підходах до трактувань сутності поняття «ста-
лий розвиток», можемо виділити цілі та клю-
чові складники політики, спрямованої на його 
забезпечення, а також дати власне тлумачення 
цього поняття.

отже, мета сталого розвитку – розро-
блення основних шляхів і способів пристосу-
вання життя до глобальних змін. відповідно 
до цієї мети кожна людина має право на здо-
рове навколишнє середовище, плідне життя 
в гармонії із природою. основою стратегії ста-
лого розвитку є ідея рівноваги між навколишнім 
середовищем та його ресурсами, економікою 
і населенням землі.

Принципи сталого розвитку: зміна свідомості 
людини і стереотипів її поводження; заохочення 
соціальної зацікавленості суспільства у збере-
женні середовища існування; розроблення наці-
ональних концепцій інтеграції соціально- еко-
номічного розвитку й охорони навколишнього 
середовища.

До основних напрямів політики щодо забез-
печення сталого розвитку європейські вчені 
відносять економічну ефективність; охорону 
навколишнього середовища; безпеку на робо-
чих місцях [8]; політико-правовий аспект; еконо-
мічний аспект, екологічний аспект; соціальний 
аспект; міжнародний аспект [9].

Ми також вважаємо за доцільне виділення 
шести складників, реалізація яких у комплексі 
зможе забезпечити сталий розвиток. Перелік 
пропонованих нами складників сталого розви-
тку наведений нижче:

1. Демографічний складник – включає 
в себе контроль за змінами загальної чисель-
ності населення, частки населення у працездат-
ному віці, якісного складу населення, міграцій-
них процесів тощо.

2. Екологічний складник – забезпеченість 
природними ресурсами, рівень забруднення 
навколишнього середовища.

3. Технологічний складник – науково-тех-
нічний та інноваційний потенціал суспільства, 
частка технологічних засобів виробництва 
у структурі ввП та її динаміка, технологічні 
кризи і техногенні катастрофи.

4. Економічний складник – обсяг ввП, 
рівень безробіття, обсяг споживання, структура 
економіки, фінансові потоки, ефективність еко-
номіки та інше.

5. Геополітичний блок – державний лад 
та рівень демократизму, рівень соціально-полі-
тичної напруги, військовий потенціал.

6. Соціокультурний складник – тенденції 
розвитку та рівень науки, культури, освіти [10].

таким чином, сталий розвиток – це сучасна 
концепція розвитку суспільства, в основі якої 
лежить гармонійне поєднання економічних 
законів із діяльністю щодо забезпечення охо-
рони навколишнього середовища та безпеки 
людства

серед важливих ініціатив, що підтримують 
сталий розвиток, можна виділити «Принципи 
сталого інвестування» (спрямовані на забез-
печення інвестиційної діяльності для під-
тримки сталого розвитку як страхових, так 
і нестрахових компаній, що здійснюють інвес-
тиційну дільність) та Глобальний договір оон 
(підтримує сталий розвиток та відповідальну 
економічну діяльність представників усіх біз-
нес-секторів) [11].

Природа впливу страхових компаній на про-
цес сталого розвитку змінюється залежно від 
виду ESG-питання. Проблеми ризиків навко-
лишнього середовища найкраще вирішувати 
за допомогою ризик-менеджменту та передачі 
ризиків, а от соціальні питання страхові ком-
панії мають змогу контролювати завдяки своїй 
інвестиційній діяльності і співпраці з клієнтами 
та постачальниками. слід зазначити також, що 
і наслідки для самих страхових компаній при 
цьому будуть різними: природні лиха принесуть 
переважно матеріальний збиток, тоді як управ-
ління соціальним аспектом сталого розвитку 
впливатиме на статус та репутацію компаній.

Поняття ризик-менеджменту у контексті ста-
лого страхування використовується як допо-
міжні заходи, що їх вживають страхові компа-
нії для зменшення ESG-ризиків. воно включає 
в себе ідентифікацію ризику, оцінку ризику, 
заходи з попередження та зменшення збитку. 
Під передачею ризику тут розуміють власне 
основну страхову діяльність (андеррайтинг, 
розроблення страхового продукту, управління 
запитами та перестрахування) [12].
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окрім власних ініціатив із забезпечення 
підтримки сталого розвитку засобами ризик-
менеджменту та передачі ризику, страхові ком-
панії мають змогу впливати на діяльність інших 
представників бізнес-сектору, здійснюючи від-
повідну сталу інвестиційну діяльність. станом 
на червень 2014 року 70 страхових організацій 
офіційно підтримали «Принципи сталого стра-
хування», що становить приблизно 15% обсягу 
світових страхових премій та 8 трильйонів дола-
рів сШа інвестиційних активів [2].

стала інвестиційна діяльність впливає на 
успішність страхових компаній з погляду як 
іміджу та репутації, так і якості інвестиційного 
портфоліо. часто існує досить тісний зв’язок 
між дотриманням компаніями ESG принципів 
сталого розвитку та фінансовими показниками 
їхньої діяльності. наприклад, недотримання 
умов безпеки праці приведе до збільшення 
частоти нещасних випадків на виробництві 
та у довгостроковій перспективі матиме негатив-
ний вплив на успішність компанії. так само зне-
важання думки мешканців спільнот та впливу 
виробництва на спільноту може привести до 
бойкотів або мітингів, а погані умови праці шах-
тарів – до страйків та переривання процесу 
виробництва. слід зазначити, що інвестиційна 
дільність має змогу вплинути на забезпечення 
соціального аспекту ESG, зокрема, контролю-
вати дотримання прав людини бізнес-сектором.

щодо основних показників страхового ринку, 
то він є другим за рівнем капіталізації серед інших 
небанківських фінансових ринків. загальна кіль-
кість страхових компаній станом на 31.12.2016 р. 
становила 310, у тому числі ск «life» – 39 ком-
паній, ск «non-life» – 271 компанія (станом на 

31.12.2015 р. – 361 компанія, у тому числі ск 
«life» – 49 компаній, ск «non-life» – 312 компа-
ній). кількість страхових компаній має тенден-
цію до зменшення. так за 2016 рік порівняно 
з 2015 роком кількість компаній зменшилася на 
51 ск, порівняно з 2014 роком – на 72 ск.

за 2016 рік частки валових страхових пре-
мій та чистих страхових премій у відношенні до 
ввП залишилися на рівні 2015 року та стано-
вили 1,5% та 1,1% відповідно.

у порівнянні з 2015 роком на 5434,3 млн грн 
(18,3%) збільшився обсяг надходжень валових 
страхових премій, обсяг чистих страхових пре-
мій збільшився на 4109,0 млн грн (18,4%).

збільшення валових страхових премій від-
булося майже за всіма видами страхування, 
а саме: автострахування (каско, осцПв, 
«зелена картка») (збільшення валових страхо-
вих платежів на 1405,9 млн грн (17,9%)); страху-
вання вантажів та багажу (збільшення валових 
страхових платежів на 819,2 млн грн (23,0%)); 
страхування майна (збільшення валових стра-
хових платежів на 656,2 млн грн (18,8%)); стра-
хування від вогневих ризиків та ризиків сти-
хійних явищ (збільшення валових страхових 
платежів на 574,3 млн грн (29,0%)); страхування 
життя (збільшення валових страхових платежів 
на 569,5 млн грн (26,0%)); медичне страхування 
(збільшення валових страхових платежів на 
426,3 млн грн (22,1%)); страхування від нещас-
них випадків (збільшення валових страхових 
платежів на 301,6 млн грн (56,3%)); страхування 
медичних витрат (збільшення валових страхо-
вих платежів на 236,3 млн грн (48,2%)); страху-
вання кредитів (збільшення валових страхових 
платежів на 182,3 млн грн (52,3%)).

таблиця 1
Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка за 2014–2016 рр.

2014 2015 2016
Темпи приросту

2015/ 2014 2016/ 2015
% %

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць
кількість договорів, крім договорів 
з обов’язкового страхування від нещасних 
випадків на транспорті, у тому числі:

35 975,7 109 106,8 61 272,8 203,3 -43,8

зі страхувальниками-фізичними особами 32 699,4 106 321,2 42 534,6 225,1 -60,0
кількість договорів з обов’язкового 
особистого страхування від нещасних 
випадків на транспорті

98 737,5 93 322,5 118 198,4 -5,5 26,7

Страхова діяльність, млн грн
валові страхові премії, у тому числі: 26 767,3 29 736,0 35 170,3 11,1 18,3
зі страхування життя 2 159,8 2 186,6 2 756,1 1,2 26,0
валові страхові виплати, у тому числі: 5 065,4 8 100,5 8 839,5 59,9 9,1
зі страхування життя 239,2 491,6 418,3 105,5 -14,9
рівень валових виплат, % 18,9% 27,2% 25,1% - -
Чисті страхові премії 18 592,8 22 354,9 26 463,9 20,2 18,4
Чисті страхові виплати 4 893,0 7 602,8 8 561,0 55,4 12,6
рівень чистих виплат, % 26,3% 34,0% 32,3% - -



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 6 (11) 2017

3535Економіка та управління національним господарством

основні показники діяльності страхо-
вого ринку та його динаміка представлені 
в таблиці 1.

серед видів страхових продуктів, найбільш 
пов’язаних зі сталим страхуванням, виокремлю-
ють страхування майна, сільськогосподарське 
страхування, страхування авіації, транспорту, 
суднобудівного комплексу та інженерні роз-
робок. страхування життя та здоров’я посідає 
окреме місце у системі сталого страхування, 
адже сутність організації цього виду страху-
вання є досить складною та неоднозначною. 
з одного боку, страхуванням життя займаються 
лише найбільші страхові компанії провідних 
країн світу, де людські жертви від ESG-факторів 
є мінімальними порівняно з бідними країнами.

тому вважається, що страхування життя 
та здоров’я не має прямого впливу на проблеми 
ESG. з іншого боку, глобальні ініціативи, такі як 
«Принципи сталого страхування», передбача-
ють збільшення рівня допомоги нерозвиненим 
країнам світу у подоланні наслідків катастроф, 
отже, хоча б теоретично, можна сподіватися на 
позитивні зрушення у цьому напрямі. крім того, 
дослідженнями передбачається значне погір-
шення стану здоров’я мешканців нашої планети 
як наслідок кліматичних змін та глобального 
потепління [12].

Можна констатувати, що, незважаючи на зна-
чну кількість компаній, фактично на страховому 
ринку основну частку валових страхових пре-
мій – 99,9% – акумулюють 200 ск «non-Life» 
(73,8% всіх ск «non-Life») та 99,5% – 20 ск 
«Life» (51,3% всіх ск «Life»).

По ринку страхування життя індекс 
Герфіндаля – Гіршмана (нні) становив 
1079,59 (у 2015 році – 982,98), по ринку ризикових 
видів страхування – 280,74 (у 2015 році – 232,72). 
загалом по страховому ринку індекс Герфін-
даля – Гіршмана становив 245,09 (у 2015 році – 
205,07).

Дані свідчать, що на ринку видів страхування 
інших, ніж страхування життя, спостерігається 
значний рівень конкуренції (нні в 4 рази менше 
1000), тоді як на ринку страхування життя 
наявна помірна монополізація.

страхові премії за видами страхування за 
2015–2016 рр. наведено на рис. 1.

найбільший ефект від сталої страхової 
діяльності можна очікувати, звичайно, за умов 
комплексного підходу та співпраці з іншими 
інвесторами і зацікавленими сторонами, напри-
клад, через підписання «Принципів сталого 
інвестування».

Висновки. Природні катастрофи та соці-
альна нерівність щорічно забирають тисячі 

життів і перешкоджають вільному економіч-
ному та культурному розвитку населення світу. 
з огляду на це, надзвичайної важливості набу-
вають шляхи підготовки мешканців до природ-
них катаклізмів та зменшення ризиків втрат 
від їх настання. крім того, недотримання прав 
людини має прямий негативний вплив на ефек-
тивність функціонування бізнесу та суспільства.

страхові компанії як такі, що мають у своєму 
розпорядженні належну експертизу для управ-
ління ризиками, достатній вплив на бізнес-сек-
тор та зацікавленість у зменшенні збитків від 
настання ризикових подій, відіграють ключову 
роль у підтримці, просуванні та забезпеченні 
сталого розвитку. По-перше, вони мають змогу 
сприяти вживанню заходів зі зменшення (або 
й запобігання) потенційних страхових збитків, 
а по-друге – допомогти населенню впоратися із 
наслідками страхового випадку.
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Рис. 1. Структура валових страхових премій 
станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2016 р.

Для комплексної та ефективної організації 
страхових компаній у системі сталого страху-
вання були визначені принципи сталого страху-
вання, які вводять сталий розвиток у серце стра-
хового процесу та спрямовують бізнес у напрямі 
відповідальної діяльності. це зумовлює необхід-
ність вдосконалювати засоби виміру успішності 
страхових компаній з позиції сталого страху-
вання задля оцінки впливу його на сталий роз-
виток суспільства і навпаки: визначити частку 
сталого розвитку у показниках діяльності ком-
паній. вдосконалення процесу андеррайтингу 
та зниження ризику у нерозвинених системах 
розширить можливі підходи до ризик-менедж-
менту країн світу загалом та україни зокрема.
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