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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Сьогодні страхові компанії є як підприємницькими структурами, так й
важливими інвестиційними інститутами. Так, в умовах обмеженості ресурсів
одним із головних джерел формування капіталу страхової компанії є саме
інвестиційна діяльність. Висока потреба в активізації інвестицій страхових
компаній в Україні зумовлена також і тим, що сфера страхування виступає не
лише фактором стабілізації економіки, а й сприяє нарощуванню маси
функціонуючого капіталу у виробничій системі. Проте, на сьогоднішній день
існує ряд проблемних питань, що стосуються діяльності страховика,
пов‘язаною з активізацією інвестиційної діяльності [3]. У вказаному контексті,
особливо важливим є дослідження тенденцій та напрямів активізації
інвестиційної діяльності страхових компаній України.
На думку В. Г. Федоренка, інвестиційна діяльність – це комплекс заходів
і дій фізичних та юридичних осіб, які вкладають власні кошти (у матеріальній,
фінансовій або іншій майновій формі) з метою отримання прибутку [1, с. 14].
О. Соловйова розглядає інвестиційну діяльність з позиції страхування, на
її думку, під інвестиційною діяльністю страхової компанії варто розглядати
діяльність, яка полягає у реалізації інвестиційної стратегії страховика на
регіональному, національному та міжнародному ринках, що базується на
плануванні, формуванні та вкладанні вільних грошових коштів в активи, які
забезпечують позитивний фінансовий результат, здійснення якого базується на
ринкових принципах і пов‘язано з факторами часу, ризику і ліквідності [4,
с. 70].
До джерел інвестиційної діяльності страхових компаній відносять
тимчасово вільні кошти, залучені страховими компаніями та страхові резерви.
Страхові резерви мають значний вплив на активи та на ведення інвестиційної
діяльності страхової компанії. Активи ж в свою чергу є основним елементом
діяльності страхової компаній.
Зауважимо, що перебуваючи в ролі інвестора, страховик не тільки
набуває додаткове джерело доходів, але й наражається на додаткові ризики [5,
с.113]. Враховуючи той факт, що кошти страхових резервів не є власністю
страховика, то важливого значення має державна регламентація розміщення
цих резервів.
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На сьогодні Україна має недостатньо розвинутий фондовий ринок, через
що виникають питання з випуском цінних паперів для інвестування. На нашу
думку, існують такі причини, які стримують розвиток інвестиційної діяльності
страхових компаній:
– політична, фінансова та соціально-економічна нестабільність в країні;
– обмеженість можливостей для інвестування страховими компаніями;
– відсутність надійних інвестиційних інструментів і державних гарантій
під інвестиційні проекти.
За відсутності на страховому ринку привабливих інвестиційних
інструментів, інвестиційна діяльність страхових компаній не буде приносити
очікуваний ефект [3]. Вважаємо, що основними напрямами удосконалення
інвестиційної діяльності страхових компаній України є:
- максимізація прибутковості і ліквідності інвестицій при мінімізації
ризику
з
метою
безперервного
забезпечення
і
підтримки
платоспроможності;
- недопущення знецінення інвестованого капіталу інфляцією;
- зростання конкурентоспроможності на страховому ринку і підвищення
ефективності діяльності;
- забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних страховиків;
- перерозподіл інвестиційних потоків, а також стимулювання
інвестиційних вкладень в розвиток національної економіки та інтеграцію
в світову;
- підвищення рівня довіри, лояльності і збільшення попиту на страхові
послуги.
Отже, інвестиційна діяльність страхових компаній є перспективним
напрямом їх розвитку, саме вона зможе забезпечити отримання додаткових
доходів. Розвиток страхових компаній, збільшення обсягів акумульованих ними
фінансових ресурсів також створюють сприятливі умови для розвитку
економіки тому, що страхові фонди спрямовуються на інвестування
найважливіших об‘єктів через участь страхових компаній у кредитуванні або
прямому інвестуванні різноманітних виробничих та соціальних об‘єктів.
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