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льної відповідальності; проаналізовано особливості формування со-
ціальних інвестицій страхових компаній.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: страхова компанія, страховий ринок, соціальні ін-
вестиції, корпоративна соціальна відповідальність.

ANNOTATION: this article is devoted to problems of social
investments of the insurance company. The term of corporate social
responsibility is grounded; the features of social investments of
insurance company.
KEYWORDS: insurance company, insurance market, social investment,
corporate social responsibility.

У сучасних умовах страховий ринок стає основним фінансо-
вим механізмом захисту суспільства від різного роду небезпек і
однією із систем мінімізації виробничих, екологічних, побутових,
політичних, техногенних, соціальних і фінансових ризиків.

Кризові процеси в економіці й зокрема на фінансових ринках
змінили очікування потенційних клієнтів страхових компаній до
страхових послуг. З одного боку, цільові клієнти страховиків
змушують останніх шукати й застосовувати на практиці іннова-
ційні рішення щодо просування страхових продуктів. З іншого
боку, з’явилися нові форми й можливості формування довіри на-
селення до страхової компанії, надання достовірної інформації
про діяльність страховика й залучення клієнтів до реалізації
страхових послуг.

У цьому зв’язку зростає актуальність пошуку нових форм діа-
логу страхових компаній і їхніх клієнтів на етапі формування по-
питу на страхові послуги.

Проблемам діяльності страхових компаній присвячені наукові
праці таких провідних учених, як: Базилевич В. Д. [1], Внуко-
ва Н. М. [2], Гаманкова О. О. [3], Осадець С. С. [4], Ткачен-
ко Н. В. [5], Фурман В. М. [6] та інших. Проте наразі не існує за-
гальновизнаних підходів до трактування поняття «соціальні
інвестиції страхових компаній», залишаються недостатньо роз-
робленими теоретико-методологічні засади досліджень проблем
корпоративної соціальної відповідальності страхових компаній.
Зазначене визначає необхідність подальших наукових досліджень
у цій сфері.

Тому метою даної статті є розвиток теоретико-методологічних
засад дослідження соціальних інвестицій страхових компаній,
аналіз особливостей формування корпоративної соціальної від-
повідальності страхових компаній.
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Концепція соціальної відповідальності існує вже близько 50
років — з 60—70-х років минулого сторіччя. Однак невід’ємною
частиною бізнес-практики вона стала лише протягом останнього
десятиліття. Актуальність практики корпоративної соціальної
відповідальності в сучасному світі викликана такими причинами:

⎯ зростання добробуту, що викликає зростання потреб і за-
питів суспільства, і відповідно очікувань від діяльності стра-
хових компаній, що підвищує роль репутації та бренду в цих
умовах;

⎯ глобалізація і поширення мережі Інтернет, що робить лег-
кодоступною інформацію при цьому створює значні ризики для
репутації страхової компанії;

⎯ посилення конкуренції на світовому і національних рин-
ках, що змушує страхові компанії шукати нові конкурентні пере-
ваги;

⎯ вплив світової кризи, що значно похитнув довіру до фінан-
сового сектору, який в очах громадськості опинився головним її
винуватцем.

Сучасна ринкова економіка з її конкуренцією підштовхує ро-
ботодавця до соціальної відповідальності бізнесу, тому що сього-
днішній працівник всі частіше вже не просто реагує на розмір
зарплати й премій, він цікавиться «соціальним обличчям» під-
приємства. І в результаті корпоративна соціальна відповідаль-
ність стає конкурентною перевагою [7].

Як справедливо відзначає А. В. Шибаєва [8], критеріями на-
дійності й стабільності страхової компанії стають не прибуток і
страхові премії, а усвідомлення (насамперед, на рівні топ-
менеджменту страхової компанії) корпоративної відповідаль-
ності страхового бізнесу й асоціювання страховика частиною
громадянського суспільства (модель «корпоративного грома-
дянства»).

С. Перегудов [9] визначає корпоративну соціальну відповідаль-
ність як зобов’язання, які беруть на себе компанії, підприємства,
бізнес-групи для рішення суспільно значимих проблем як у рам-
ках самий бізнес-співтовариства, так і за його межами, тобто на
муніципальному, регіональному, національному, а іноді й гло-
бальному рівнях.

Як зазначає Б.С. Батаєва [10], концепція корпоративної соціаль-
ної відповідальності виникла з концепції соціального консенсусу,
що означає неконфронтаційний розвиток суспільства, досягнен-
ня балансу інтересів різних груп і верств суспільства, що ви-
ражається в соціальній згоді з приводу розподілу ресурсів і сус-
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пільного продукту. Ще однією важливою причиною виникнення
цього явища є підвищення значення етики бізнесу на певному
щаблі розвитку капіталістичних систем розвинених країн — пе-
реходу від періоду «дикого капіталізму» до його цивілізованих
форм.

Будучи не в силах у необхідному обсязі фінансувати заходи
щодо соціального захисту населення і вирішувати соціальні про-
блеми, що нагромадилися, держава в партнерстві з бізнесом і не-
комерційним сектором може вирішувати багато питань спільни-
ми зусиллями.

Як зазначає Д. Бланд, уряди хочуть позбутися обов’язку
підтримувати рівень добробуту своїх громадян, оскільки це ви-
магає занадто великих витрат. Але при цьому вони панічно
бояться результатів майбутніх виборів, якщо спробують впро-
вадити нелюдську систему, що погіршує життя тих співгрома-
дян, які не в змозі платити ринкові ціни за свої пенсії й охоро-
ну здоров’я. Тому уряди й прагнуть перекласти як можна важ-
кий тягар на страхові компанії [11]. У свою чергу це сприяє ак-
тивному проникненню страхових послуг у життя сучасного су-
спільства.

На нашу думку, концепція соціальної відповідальності бізне-
су — це досягнення комерційного успіху на основі етичних норм
і повазі до людей, участі в удосконалюванні суспільства й захис-
ту навколишнього середовища.

Особливість соціальної відповідальності страхових компаній
полягає в тому, що, крім виконання власних соціальних зо-
бов’язань стосовно клієнтів (страхувальників, застрахованих,
вигодонабувачів), співробітників і партнерів, страхові компанії
за допомогою різних страхових і інвестиційних програм сприя-
ють підприємствам у реалізації соціально-відповідальної пове-
дінки.

Зокрема, корпоративне медичне страхування й страхування
життя в рамках компенсаційного пакета є одними з найефектив-
ніших інструментів мотивації персоналу й найзатребуванішим
складовим елементом соціального пакету для співробітників під-
приємств різного профілю.

З іншого боку, страховики є активними меценатами. Напри-
клад, з 2010 року в Україні діє Всеукраїнський благодійний фонд
«Олександра Сосіса», який за 4 роки роботи надав допомогу про-
відним науковцям, журналістам і громадським діячам у вигляді
грантів у розмірі понад 1,3 млн грн, а також матеріальну допомо-
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гу працівникам страхового ринку та членам їх родини на загаль-
ну суму понад 300 тис. грн.

Зовнішні соціальні інвестиції відіграють важливу роль у по-
зиціонуванні страхових компаній на ринку і є предметом ство-
рення гарного іміджу у суспільстві. Вони складаються із благо-
дійних і спонсорських проектів. Зокрема, страховики США
щорічно виділяють понад 500 млн дол. на підтримку малозабез-
печених верств населення, охорону здоров’я, освіту та соціальні
послуги.

Страховий ринок також переймається проблемами екології.
Зокрема, напередодні 3-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу
(о. Балі, Індонезія, грудень 2007 р.) провідні світові страховики
AIG, Allianz, AXA і Swiss Re були серед 150 компаній, що підпи-
сали резолюцію про зміну клімату, заклик до світових лідерів
щодо всеосяжної боротьби зі зміною клімату в рамках Організа-
ції Об’єднаних Націй.

Значний досвід соціальний інвестицій страховиків і в освітній
сфері. Наприклад, Благодійний фонд страхової індустрії (IICF,
США) виділив 750 тис. дол. на розробку програми грамотності та
розвитку дітей молодшого віку із малозабезпечених родини. По-
чинаючи з жовтня 2013 року можна завантажувати освітні відео
матеріали зі спеціального сайту www.sesamestreet.org, в т. ч. є та-
кож мобільний додаток до смартфонів.

Розвиток мікрострахування, що передбачає надання якісних
страхових послуг за доступними цінами на малозабезпечених
верств населення, етичне ведення бізнесу, відповідальність перед
споживачем, участь у розвитку місцевого співтовариства, взає-
модія із владними структурами в рамках державно-приватного
партнерства також є елементами корпоративної відповідальності
страхового бізнесу.

Фактично страхові компанії виступають своєрідним мотива-
тором соціально-відповідальної поведінки населення і суб’єктів
господарської діяльності за рахунок зниження ризиків прийняття
«безвідповідальних рішень» за допомогою тарифної політики за
програмами майнового страхування, особистого страхування й
страхування відповідальності.

Корпоративна соціальна відповідальність страхових компаній
носить багаторівневий характер:

1) своєчасна оплата податків, виплата заробітної плати, ство-
рення нових робочих місць;

2) забезпечення працівників адекватними умовами не тільки
роботи, але й життя: підвищення рівня кваліфікації працівників,
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профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток соціаль-
ної сфери;

3) добродійна діяльність.
До внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності

страхових компаній можна віднести: безпеку праці, стабільність
заробітної плати, страховий захист співробітників і членів їх ро-
дин, розвиток людських ресурсів через навчальні програми під-
готовки й підвищення кваліфікації, надання допомоги працівни-
кам у критичних ситуаціях тощо.

До зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності
страхових компаній можна віднести: спонсорство й добродій-
ність, сприяння охороні навколишнього середовища, взаємодія з
місцевим співтовариством і місцевою владою, готовність брати
участь у кризових ситуаціях, фінансова та моральна відповідаль-
ність перед споживачами страхових послуг.

Таким чином, корпоративна соціальна відповідальність
страхових компаній визначається як добровільний внесок
страхових компаній у розвиток громадянського суспільства
через механізм соціальних інвестицій, які розподіляються на
внутрішні (стосовно працівників) і зовнішні (внесок у суспіль-
ний розвиток).

Специфіка соціальних інвестицій страхових компаній у люд-
ський капітал багато в чому обумовлена структурою страховиків,
що полягає в створенні робочих місць, виплаті заробітних плат
для штатних співробітників, комісійної винагороди, бонусів і на-
город для страхових агентів, вживанні заходів щодо охорони
праці, турботі про здоров’я персоналу (за допомогою медичного
страхування, пенсійного страхування й страхування від нещас-
них випадків), інвестиціях в освіту співробітників (курси підви-
щення кваліфікації, спеціалізовані вищі заклади освіти, зовнішні
й внутрішні тренінги), допомоги працівникам у критичних ситу-
аціях і т. д.
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