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Аналіз стимулюючих і обмежуючих факторів для підвищення інвестиційного
потенціалу українських страхових компаній
Відсутність значного впливу сукупного інвестиційного потенціалу страхових компаній на економічний розвиток
в Україні актуалізує завдання дослідити практику інвестування у діяльність українських страхових компаній.
Метою дослідження є визначення, класифікація і висвітлення основних факторів формування інвестиційного
потенціалу українських страхових компаній і надання рекомендацій для подолання пов’язаних з ним труднощів.
Результати дослідження тенденцій розвитку української страхової галузі у 2011-2018 рр. свідчать про недостатній
рівень сукупного інвестиційного потенціалу. Автори вказують на зменшення сукупної вартості інвестиційних
активів страхових компаній і зменшення кількості інвестиційно привабливих фінансових інструментів, низьку
ефективність і спрощення інвестиційних стратегій. Було визначено стимулюючі і обмежуючі фактори
інвестування в український страховий ринок, а також шляхи та інструменти для посилення впливу факторів
матеріальної зацікавленості, подолання чи мінімізації впливу розглянутих обмежуючих факторів, які можуть бути
використані у практиці державного регулювання страхової галузі країни. Взявши до уваги проаналізовані
фактори, державні регулятивні органи зможуть приймати більш ефективні рішення для покращення інвестиційної
діяльності страхових компаній і підвищення їх важливості у розвитку національної економіки.
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Отсутствие значительного влияния совокупного инвестиционного потенциала страховых компаний на
экономическое развитие в Украине актуализирует задание исследовать практику инвестирования в деятельность
украинских страховых компаний. Целью исследование является определение, классификация и освещение
основных факторов формирования инвестиционного потенциала украинских страховых компаний, и
предоставление рекомендаций для преодоления связанных с ним трудностей. Результаты исследования
тенденций развития украинской страховой отрасли в 2011-2018 гг. свидетельствуют о недостаточном уровне
совокупного инвестиционного потенциала. Авторы указывают на уменьшение совокупной стоимости
инвестиционных активов страховых компаний и уменьшение количества инвестиционно привлекательных
финансовых инструментов, низкую эффективность и упрощение инвестиционных стратегий. Были определены
стимулирующие и ограничивающие факторы для усиления влияния факторов материальной заинтересованности,
преодоления или минимизации влияния рассмотренных ограничивающих факторов, которые могут быть
использованы в практике государственного регулирования страховой отрасли страны. Приняв во внимание
проанализированные факторы, государственные регулятивные органы смогут принимать более эффективные
решения для улучшения инвестиционной деятельности страховых компаний и повышения их важности в
развитии национальной экономики.
Ключевые слова: инвестиционные активы, деятельность страховых компаний, стратегии, Украина, развитие
рынка
Классификация JEL: G22, G23
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и
воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию
статьи.

