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ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

DETERMINATION OF THE POSSIBILITIES OF USING THE INVESTMENT 
POTENTIAL OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто економічну сутність інвестицій, про-

ведено класифікацію інвестицій для організації інвестиційної 
діяльності з виокремленням інвестицій у виробничу сферу, 
обґрунтовано визначення можливостей використання інвести-
ційного потенціалу страхових компаній та банків в Україні. Роз-
глянуто систему показників для вимірювання такої категорії, як 
інвестиційний потенціал, а також здійснено порівняльну харак-
теристику інвестиційної діяльності щодо продуктів страхування 
життя й страхування іншого, ніж страхування життя. Викорис-
тано методику розрахунку валового інвестиційного потенціалу 
(Uвіп) страхових компаній України у 2019 р. щодо дев’яти стра-
хових компаній («УНІКА», “PZU Україна”, “ARX”, «ІНГО Україна»,  
«ТАС СГ», «УСГ & ГЛОБУС», «ОРАНТА», «ПРОВІДНА», 
«АСКА»). Зроблено розрахунки (за методикою Н.Н. Нікуліної), 
які підтверджують наявність інвестиційного потенціалу.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний потенціал, по-
тенційна інвестиційна активність, страхові компанії, банки, 
система показників.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена экономическая сущность инвести-

ций, проведена классификация инвестиций для организации 
инвестиционной деятельности с выделением инвестиций в 

производственную сферу, обосновано определение возмож-
ностей использования инвестиционного потенциала страхо-
вых компаний и банков в Украине. Рассмотрена система пока-
зателей для измерения такой категории, как инвестиционный 
потенциал, а также осуществлена сравнительная характери-
стика инвестиционной деятельности касательно продуктов 
страхования жизни и страхования иного, чем страхование 
жизни. Использована методика расчета валового инвести-
ционного потенциала (Uвип) страховых компаний Украины 
в 2019 г. касательно девяти страховых компаний («УНИКА», 
“PZU Україна”, “ARX”, «ИНГО УКРАИНА», «ТАС СГ», «УСГ & 
ГЛОБУС», «ОРАНТА», «ПРОВИДНА», «АСКА»). Сделаны рас-
четы (по методике Н.Н. Никулиной), подтверждающие наличие 
инвестиционного потенциала.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потен-
циал, потенциальная инвестиционная активность, страховые 
компании, банки, система показателей.

ANNOTATION
The article deals with the economic nature of investments, 

classify investments for the organization of investment activities 
with the separation of investments in the production sphere, and 
substantiate the possibilities of using the investment potential of in-
surance companies and banks in Ukraine. The system of indicators 
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for measuring such category as investment potential is considered, 
as well as comparative characterization of investment activity on 
products of life insurance and insurance other than life insurance. 
The technique of calculating the gross investment potential (Uip) 
of insurance companies of Ukraine in 2019 for 9 insurance com-
panies (UNIKA, PZU Ukrayina, ARX, INGO UKRAINE, TAS SG,  
USG & GLOBUS, ORANTA, PROVIDNA, ASKA) was used. Cal-
culations (according to the method of Nikulina N.) are made in the 
work, which confirm the presence of investment potential. It is pro-
posed to use indicators of the level of gross and net investment 
potential of insurance companies for quantitative generalization of 
the financial resources of an insurance company potentially suit-
able for investing. Characterization of the nature of investments, 
their role, types and sources; determination of investment potential 
of insurance companies; establishing ways to improve Ukraine’s 
investment policy; determining directions for improving state regu-
lation of investment activity in Ukraine. The components that would 
allow evaluating the investment potential of the banking system 
are: banks ‘own capital (statutory and balance capital), structure 
of attracted resources (important are term resources of the pop-
ulation and enterprises), profit and structure of banks’ credit and 
investment portfolio. It is the analysis of the dynamics of these in-
dicators that makes it possible to assess the investment potential 
of the domestic banking system and to determine the effective-
ness of its activities and prospects. Research has been conducted 
on the search for investment reserves domestically and based on 
foreign experience, where insurance companies are one of the 
main sources of investment economic needs in countries with de-
veloped market economies; it is possible to note the presence of 
quite high investment potential of insurance companies and banks.

Key words: investments, investment potential, potential invest-
ment activity, insurance companies, banks, system of indicators.

Постановка проблеми. В умовах довгостро-
кової внутрішньої кризи в Україні залучення 
фінансових ресурсів із зовнішніх джерел при-
зводить ще до більшого поглиблення кризи та 
виникнення фінансової залежності економіки 
від інвесторів, тому пошук внутрішніх інвести-
ційних джерел та створення дієвого механізму 
залучення власних фінансових ресурсів є до-
сить актуальними проблемами, які потребу-
ють вивчення та аналізу. Успішне вирішення 
цієї проблеми дасть змогу подолати негативні 
тенденції та забезпечити ефективний розвиток 
основних напрямів, що можуть бути визначені 
пріоритетними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема інвестиційної діяльності страхових 
компаній та банків, їх державне регулювання 
досліджуються багатьма вітчизняними й зару-
біжними вченими та практиками, такими як 
В.Д. Базилевич, І.І. Рекуненко, Н.М. Внукова, 
С.С. Осадець, О.Ф. Фурман.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті полягає у визначенні змісту 
інвестиційного потенціалу страхових компаній і 
розкритті ролі страхових компаній та банків у 
формуванні інвестиційного ресурсу в економіку, 
а також окресленні напрямів удосконалення дер-
жавного регулювання інвестиційної діяльності 
для забезпечення фінансової стійкості країни.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі 
завдання, як надання характеристики сутності ін-
вестицій; обґрунтування поняття «інвестиційний 
потенціал»; систематизація основних показників, 
що оцінюють інвестиційний потенціал страхової 
компанії; виконання розрахунку інвестиційного 

потенціалу на прикладі дев’яти страхових ком-
паній за методикою Н.Н. Нікуліної. У процесі 
дослідження використано такі методи наукового 
пізнання, як методи систематизації, узагальнен-
ня, графічний метод, метод аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Подолання проблем, що існують у країні із за-
лученням інвестицій, є найважливішою умовою 
забезпечення сталого економічного зростання, що 
є головною метою України найближчими рока-
ми. У зв’язку з цим основними завданнями дер-
жавного управління є поліпшення інвестиційного 
клімату, підвищення інвестиційної активності ві-
тчизняних страхових компаній на підставі фор-
мування ефективного механізму використання 
фінансових ресурсів страхових компаній.

Важливими передумовами забезпечення 
ефективного економічного розвитку в Україні 
є подальша активізація інвестиційного ринку, 
вдосконалення його структури та підвищення 
динамічності його учасників у реальному та фі-
нансовому секторах.

Специфіка економічних процесів у нашій 
країні зумовлює ситуацію, за якої інвестиційні 
ресурси страхового сектору функціонують у до-
сить обмежених сегментах і не відіграють ваго-
мої ролі у формуванні загального інвестиційно-
го потоку в країні загалом і на рівні окремих 
суб’єктів господарювання зокрема [11, с. 203].

Л.В. Лебединська та Л.О. Ремньова наго-
лошують на тому, що особливість страхових 
компаній полягає у виконанні ними функцій 
інституціональних інвесторів, що зумовлене та-
кими чинниками, як наявність власних коштів, 
якими страховики можуть розпоряджатися на 
власний розсуд, зокрема спрямовувати в різні 
види інвестицій; специфіка формування залу-
чених фінансових ресурсів, що дає змогу стра-
ховим компаніям користуватися протягом пев-
ного проміжку часу коштами страхувальників 
і вкладати їх в інвестиційні інструменти. При 
цьому страхова та інвестиційна діяльність стра-
хової компанії органічно пов’язані, незважаю-
чи на розбіжність цілей, адже страховий фонд 
є джерелом фінансування інвестиційної діяль-
ності, а прибуток від інвестиційної діяльності 
може бути спрямований на фінансування стра-
хових операцій. У зазначеному контексті роль 
страхування як стратегічного фактору еконо-
мічного зростання та прискорення інвестицій-
ного розвитку в країні потрібно обґрунтовува-
ти з огляду на існування тісного взаємозв’язку 
здійснюваної ним функції страхового захисту 
та інвестиційної функції [11, с. 204].

Французький економіст П. Массе вважав, 
що «інвестування є актом отримання задово-
лення у майбутньому від поточних інвестицій-
них благ» [9, с. 202].

Сам же термін «інвестиції» має латинське 
походження (“investure” – «облачати»), а в еко-
номічну теорію й практику зазначене понят-
тя прийшло з англійської мови (“to invest” – 
«вкладати»).
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Економічну сутність інвестицій можна сфор-
мулювати як процес вкладання капіталу в різ-
ні види підприємницької діяльності задля його 
збереження й примноження, отримання прибут-
ку та досягнення соціального ефекту [4, с. 8].

О.Д. Вовчак наголошує на тому, що інвес-
тиції – це частина фінансових ресурсів, вико-
ристовуваних у формі довгострокових вкладень 
[7, с. 202].

У спеціальній літературі можна зустріти різ-
ні класифікації інвестицій.

Так, П.Л. Гринько відзначає, що всі інвести-
ції можна об’єднати у дві великі групи, а саме 
інвестиції фінансового та економічного аспек-
тів. У фінансовому аспекті ними є всі види ак-
тивів (коштів), що вкладаються в економічну 
діяльність задля отримання доходу, а в еко-
номічному – витрати на відтворення об’єктів 
основного капіталу [10, с. 65]. Найбільш де-
тальну класифікацію пропонує С.М. Рудейчук 
(табл. 1).

За характером участі в інвестиціях прий-
нято виділяти прямі, портфельні (непрямі) 

та інші інвестиції. Прямі інвестиції (“direct 
investment”) – це інвестиції в це підприємство, 
обсяг яких становить не менше 10% акціонер-
ного капіталу цього підприємства. Портфельні 
інвестиції (“portfolio investment”) – це інвес-
тиції в цінні папери цього підприємства, обсяг 
яких становить менше 10% акціонерного капі-
талу. Інші інвестиції (“other investment”) – це 
інвестиції, не пов’язані з підприємством (вкла-
дення капіталу в ГКО, ОФЗ тощо) [2, с. 25].

Щодо об’єктів вкладення розрізняють реальні, 
фінансові та інтелектуальні інвестиції (рис. 1).

В Україні існує висока потреба в інвестиці-
ях, до пріоритетів інвестування належать зна-
чне збільшення частки та обсягів виробництва 
сучасного машинобудування, досягнення енер-
гетичної незалежності, впровадження енер-
гозберігаючих технологій, захист довкілля, 
житлове будівництво, охорона здоров’я, вища 
освіта, наука, космос, відновлення та розвиток 
військово-промислового комплексу [14, с. 8].

Страхування в економіці ринкового типу є, 
з одного боку, засобом захисту бізнесу й до-

Таблиця 1
Класифікація інвестицій для організації інвестиційної діяльності  

з виокремленням інвестицій у виробничу сферу [18, с. 153]
Класифікаційна ознака Види інвестицій

За джерелами 
фінансування

Державні, муніципальні інвестиції, галузеві, приватні інвестиції, змішані 
інвестиції, що утворюються з різних джерел.

За змістом інвестиційного 
об’єкта

Прямі (реальні) інвестиції, портфельні (фінансові) інвестиції, інтелектуальні 
та інноваційні інвестиції (придбання патентів, ліцензій), альтернативні 
інвестиції, пов’язані з уміщенням капіталу в предмети мистецтва.

За етапами інвестування
Початкові інвестиції (здійснюються під час започаткування проєкту або купівля 
підприємства), екстенсивні інвестиції (кількісні), ефективні (якісні, інтенсивні) 
інвестиції, реінвестиції, брутто-інвестиції (нетто-інвестиції та реінвестиції).

За якісною сутністю 
вкладеного капіталу

Матеріальні інвестиції, пов’язані із застосуванням машинних технологій, 
фінансові, тобто грошові інвестиції, нематеріальні інвестиції.

За сферами вкладення 
капіталу

Виробничі інвестиції соціального та екологічного призначення, науково-
технічні інвестиції.
Економічні інвестиції (отримання прибутку) та політичні (утримання та 
управління політичних партій).

За рівнем суб’єкта 
інвестування

Міжнародний, макроекономічний та мікроекономічний, галузевий, 
регіональний рівні.

За об’єктом вкладення 
капіталу

Інвестиції в капітальне будівництво, капітальний ремонт, інвестиції, 
пов’язані з реконструкцією та модернізацією, інвестиції у відновлення 
виробничого апарату.

За способом організаційно-
правової взаємодії

Укладення договору купівлі-продажу, договір про спільну діяльність, внески 
до статутного капіталу, інвестиції, одержані в результаті емісії цінних 
паперів, інвестиції за рахунок позикового капіталу.

За термінами вкладення 
капіталу Довго-, середньо- та короткострокові інвестиції.

За суб’єктом вкладень 
інвестицій

Інвестиції приватного інвестора, державні інвестиції, інвестиції резидента  
та нерезидента, змішані інвестиції з позиції країн – джерел капіталу.

За інституційною ознакою

Банківські інвестиції, інвестиції небанківських фінансових установ 
(страхових, інвестиційних компаній, пенсійних фондів тощо), інвестиції 
міжнародних фінансових організацій, інвестиції державних органів і 
транснаціональних корпорацій.

За ступенем ризику
Агресивні (з високим ступенем ризику, проте з найбільшим доходом), 
помірні (середньоризиковані) та консервативні ризики (без ризику, тобто 
короткострокові державні облігації).

За рівнем ліквідності
Високоліквідні, середньоліквідні (конвертація інвестицій від одного місяця 
до шести); низьколіквідні (конвертація більше року); неліквідні (конвертація 
нецілісного майнового комплексу).

За характером 
формування інвестицій

Автономні інвестиції (утворюються незалежно від національного доходу), 
індуковані інвестиції (формуються внаслідок збільшення споживчих витрат).
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бробуту людей, а з іншого боку, комерційною 
діяльністю, що приносить прибуток. Джерела 
прибутку страховика – це доходи від власне 
страхової діяльності, а також від інвестицій 
тимчасово вільних грошових коштів в об’єкти 
матеріального виробництва, невиробничої сфе-
ри, акції підприємств, державні цінні папери, 
банківські депозити тощо.

Потенціал (з лат. “potentia” – «сила», «мож-
ливість») у переносному значенні позначає су-
купність засобів, умов, необхідних для ведення, 
підтримки, збереження чого-небудь.

Загалом інвестиційний потенціал – це мож-
ливість вкладення капіталу задля його подаль-
шого збільшення або інвестиційні можливості 
щодо ведення, підтримки чи збереження чого-
небудь [3, с. 194].

Інвестиційний потенціал страхової компанії – 
це сукупність коштів, що є тимчасово вільними у 
взаємозв’язку зі страховими зобов’язаннями або 
відносно вільними за певних умов їх викорис-
тання, яку можна використати для отримання 
інвестиційного доходу з урахуванням узгоджен-
ня показників ризику та дохідності [19, с. 187].

Також інвестиційний потенціал страхової 
компанії можна трактувати як наявність фінан-
сових ресурсів, що є в розпорядженні страхової 
компанії, які тимчасово вільні від зобов’язань і 
можуть бути спрямовані на інвестування задля 
одержання доходу. Інвестиційний потенціал 
страхових компаній цілком залежить від роз-
витку страхового ринку [15, с. 116].

Основними складовими інвестиційного по-
тенціалу страхової компанії є кошти страху-
вальників, власний капітал та кошти, залучені 
у фонди [8, с. 23].

Основну частину інвестиційного потенціалу 
складають страхові резерви, що формуються за 
рахунок страхових внесків та утворюють стра-
ховий фонд, а дещо меншу частину – власні ко-
шти страховиків. Істотний вплив на зміну ін-
вестиційного потенціалу, що приводить до його 

зниження, здійснюють виплати, що виконують-
ся страховиком за договорами страхування та 
іншими зобов’язаннями згідно з основною ді-
яльністю страховика.

Суттєвою проблемою є кількісне оцінювання 
інвестиційного потенціалу страхових компаній, 
оскільки ця категорія є величиною змінною та 
складається під впливом багатьох чинників. 
Наприклад, існують великі відмінності між ін-
вестиційним потенціалом страхових компаній, 
що займаються страхуванням життя, та інвес-
тиційним потенціалом компаній, що спеціалі-
зуються на іншому страхуванні, ніж страхуван-
ня життя. У зв’язку з цим необхідно проводити 
порівняльну характеристику інвестиційної ді-
яльності щодо продуктів страхування життя й 
страхування іншого, ніж страхування життя, 
щоби створити ефективний інвестиційний клі-
мат у цих сферах діяльності.

Очевидно, таку категорію, як інвестиційний 
потенціал, неможливо виміряти одним показни-
ком, тому необхідно розглянути систему показни-
ків, що запропоновані різними авторами (табл. 2).

Окрім того, необхідно враховувати вплив 
внутрішніх і зовнішніх чинників на інвестицій-
ний потенціал, а цей прояв залежить від видів 
страхових послуг, адекватності фінансового ме-
неджменту, фінансової стійкості страхової ком-
панії тощо.

Для надання кількісної узагальнюючої оцін-
ки сукупності фінансових ресурсів страхової 
компанії, потенційно придатної для інвестуван-
ня, пропонується використовувати показники 
рівня валового й чистого інвестиційного потен-
ціалу страхових компаній, що запропоновані в 
роботі Н.Н. Нікуліної [13].

Рівень валового інвестиційного потенціалу 
страхових компаній (Uвіп) характеризує співвід-
ношення сукупного обсягу фінансових ресурсів, 
вільних зобов’язань, які страховики можуть ви-
користовувати задля інвестування, й величини 
активів страхових компаній [13, с. 24].

Основні види інвестицій

Реальні інвестиції

Фінансові інвестиції

Інтелектуальні 
інвестиції

Вкладення капіталу в реальні активи. Безпосередньо 
в засоби виробництва (виробничі потужності підпри-
ємств матеріальної сфери, включаючи нерухомість, 
будівництво) і предмети споживання [5, с. 10]

Вкладення капіталу в цінні папери підприємств 
сфери матеріального виробництва, а також перемі-
щення капіталу в банківські установи [6, с. 58]

Вкладення капіталу у виробництво шляхом покупки 
патентів, ліцензій, ноу-хау, фінансування підго-
товки та перепідготовки персоналу [1, с. 25]

Рис. 1. Основні види інвестицій [1, с. 25; 5, с. 10; 6, с. 58]
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Таблиця 2
Показники оцінювання інвестиційного потенціалу страхової компанії,  

структуровані за різними авторами [16; 19, с. 187]
Н.А. Хрущ [19, с. 187]

Група, блок Характеристика показників Недоліки та переваги групи показників

Показники 
групи 1

Загальна вартість активів страхової 
компанії та їх структура за напрямами 
використання, термінами, ризиком тощо.

Активи характеризують лише фактично 
використані ресурси та не дають 
можливості визначити повну структуру 
потенціалу, а особливо на перспективу, 
тому показники вартості активів 
доповнюються іншими статичними та 
динамічними показниками.

Показники 
групи 2

Рентабельність та оборотність активів, 
зокрема інвестиційних, основні 
якісні характеристики використання 
інвестиційного потенціалу, що дають 
змогу визначити як ефективність певної 
структури активів, так і перспективу щодо 
збільшення потенціалу в майбутньому.

Використання вказаних показників має 
деякі недоліки, а саме неоднозначність 
визначення того, за рахунок 
використання якого активу було отримано 
прибуток або дохід.

Показники 
групи 3

Відношення інвестиційних активів до 
власного капіталу – це специфічний 
показник, що характеризує ефективність 
інвестиційної діяльності страхової компанії.

Дає можливість визначити ефективність 
використання інвестиційного потенціалу 
для власників капіталу страхових 
компаній.

Показники 
групи 4

Динамічні показники, зокрема приріст 
вартості активів; приріст рентабельності 
активів; приріст оборотності активів; 
приріст питомої ваги власних 
інвестиційних активів.

Простота розрахунку та достовірна 
інформація про позитивні чи негативні 
зміни щодо інвестиційного потенціалу 
страхової компанії.

О.О. Поплавський [16]
Блок показників Показник Алгоритм розрахунку

Блок «Дохідність»

Показник дохідності власного капіталу 100% * (Чистий прибуток) / (Середній 
обсяг власного капіталу протягом року).

Показник дохідності інвестицій
100% * (Фінансовий результат від 
фінансової діяльності) / (Середній обсяг 
фінансових інвестицій протягом року).

Показник дохідності розміщення 
страхових резервів

100% * (Фінансовий результат від 
фінансової діяльності) / (Середній обсяг 
чистих страхових резервів протягом року).

Блок 
«Ліквідність»

Показник ліквідності активів 100% * (Високоліквідні активи) / 
(Зобов’язання).

Показник покриття ліквідними активами 
страхових резервів

100% * (Високоліквідні активи) / (Чисті 
страхові резерви).

Показник покриття ліквідними активами 
та інвестиціями страхових зобов’язань.

100%* (Фінансові інвестиції за винятком 
участі у капіталі) / (Чисті страхові резерви).

Блок 
«Диверсифікація»

Показник участі в капіталі

100% * (Інвестиції в дочірні 
підприємства) / ((Фінансові інвестиції за 
винятком участі у капіталі) + (Інвестиції 
в дочірні підприємства))

Показник частки страхових резервів  
в активах 100% * (Чисті страхові резерви) / (Активи)

Блок «Динаміка»
Показник зростання активів

100% * ((Активи на кінець звітного 
періоду) / (Активи на початок звітного 
періоду) – 1)

Показник зростання інвестиційного 
портфеля

100%* ((Фінансові інвестиції) / (Фінансові 
інвестиції на початок звітного періоду) – 1)

Uвіп = Σ (SSi + SRi) / ΣAi * 100%,

де SRi – страхові резерви i-ї страхової компа-
нії, грн.; SSi – власні кошти i-ї страхової ком-
панії, грн.; Аi – активи i-ї страхової компанії, 
грн.; n – число страхових компаній.

Рівень чистого інвестиційного потенціалу 
(Uчіп) страхових компаній дає змогу виміряти 
співвідношення сукупного обсягу тимчасово віль-
них фінансових ресурсів (за винятком дебітор-
ської заборгованості), які страховик може вико-
ристовувати задля інвестування, та його активів.

Чим вище значення Uчіп, тим більше ін-
вестиційний потенціал, яким володіє страхова 
компанія, тим вище його потенційна інвести-
ційна активність [13, с. 24].

Uвіп = Σ (SSi + SRi-Di) / ΣAi * 100%,

де Di – розмір дебіторської заборгованості i-ї 
страхової компанії за договорами страхування, 
співстрахування та перестрахування, грн.

На основі представлених даних статистичної 
звітності дев’яти страхових компаній, одна час-
тина яких займається страхуванням життя, а 
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інша – іншими видами страхування, розрахуємо 
за вибраною методикою [13] валовий інвестицій-
ний потенціал цих страхових компаній (табл. 3).

Таблиця 3
Результати розрахунку  

валового інвестиційного потенціалу (Uвіп) 
страхових компаній України у 2019 р., %
Назва страхової 

компанії
Рівень валового 

інвестиційного потенціалу, %
УНІКА 87,56
PZU УКРАЇНА 79,95
ARX 84,17
ІНГО УКРАЇНА 85,71
ТАС СГ 92,56
УСГ & ГЛОБУС 92,60
ОРАНТА 90,87
ПРОВІДНА 92,25
АСКА 73,99
Джерело: розраховано авторами за методикою  
Н.Н. Нікуліної

Для наочності представимо розрахункові 
дані, котрі наведені в попередній таблиці, на 
діаграмі (рис. 2).

Слід зазначити, що для розрахунку вибрані 
страхові компанії, які за рейтинговою оцінкою 
різних показників належать до топ-10 страхо-
вих компаній (табл. 4), й такі, що не увійшли 
до рейтингових страхових компаній («ПРОВІД-
НА», «АСКА»), але за розрахунками також ма-
ють досить значний інвестиційний потенціал 
(табл. 4).

Такий стан підтверджує припущення, що 
страхові компанії загалом можуть розглядати-
ся як суттєвий інвестиційний ресурс у країні.

В наступній таблиці наведені рейтинги стра-
хових компаній за валовими преміями та за 
страховими резервами.

Всі страхові компанії, за якими розраховано 
інвестиційний потенціал (табл. 4), мають зна-
чення валового інвестиційного потенціалу біль-
ше 50%, що свідчить високу потенційну інвес-
тиційну активність.

Використана методика щодо дев’яти страхових 
компаній («УНІКА», “PZU УКРАЇНА”, “ARX”, 
«ІНГО УКРАЇНА», «ТАС СГ», «УСГ & ГЛОБУС», 
«ОРАНТА», «ПРОВІДНА», «АСКА») показала, 
що вибрані страхові компанії мають досить висо-
кий інвестиційний потенціал, який розрахунково 
коливатиметься від 92,60% до 73,99%.

Згідно з використаною методикою, якщо по-
тенціал перевищує значення 50%, то страхова 
компанія вважається спроможною проводити 
інвестиційну діяльність.

Висновки. Проведене дослідження щодо по-
шуку інвестиційних резервів всередині країни з 
огляду на іноземний досвід може свідчити про 
те, що одним з основних джерел інвестицій мо-
жуть бути страхові компанії.

У статті зроблено розрахунки (за методикою 
Н.Н. Никулиної), які підтверджують наявність 
інвестиційного потенціалу страхових компаній.

Необхідно також відзначити, що в Україні 
не тільки страховий бізнес має значний інвес-
тиційний потенціал, але й досить розвинута 
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Рис. 2. Розподіл страхових компаній за інвестиційним потенціалом
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банківська система, яку також доцільно роз-
глядати як потенційне внутрішнє інвестиційне 
джерело.

Саме тому визначення інвестиційного потен-
ціалу банківської системи України є не менш 
важливим та актуальним. Інвестиційний потен-
ціал банківської системи України – це сукуп-
ність наявних у банків власних і залучених ре-
сурсів, їх оптимальна структура та раціональне 
використання для реалізації потреб господарю-
вання [12, с. 69–70].

Складовими частинами, які б дали змогу оці-
нити інвестиційний потенціал банківської сис-
теми, є власний капітал банків (статутний і ба-
лансовий капітал), структура залучених ресурсів 
(велике значення мають строкові ресурси насе-
лення й підприємств), прибуток і структура кре-
дитно-інвестиційного портфеля банків [12, с. 70].

Таким чином, виникає потреба створення 
такого механізму залучення наявних грошо-
вих коштів, який би забезпечив не тільки їх 
використання, але й безумовне повернення з 
прибутком до власників. З огляду на наявність 
фінансових ресурсів в країні та їх використан-
ня можна забезпечити ефективний розвиток 
економіки навіть в умовах світової фінансової 
кризи.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ : учебное пособие. 

Москва : Дело, 2000. 280 с.
2. Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління 

інвестиціями : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і 
доп. Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. 232 с.

3. Безродна С.М., Миськова Н.В. Інвестування : компендіум. 
Чернівці, 2013. 200 с.

4. Бодров В.Г., Соколова О.М. Державне управління у сфері 
інвестицій та інновацій : навчально-методичні матеріали / 
уклад. М.Т. Солоха. Київ : НАДУ, 2013. 52 с.

5. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія та прак-
тика : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. 
Київ : Знання, 2007. 685 с.

6. Вінник О.М. Інвестиційне право : навчальний посібник. 
Київ : Атіка, 2001. 264 с.

7. Вовчак О.Д. Інвестування : навчальний посібник. Львів : 
Новий Світ – 2000, 2008. 544 с.

8. Годунок К.Ю. Інвестиційний потенціал страхових компа-
ній. Наукові записки НаУКМА. 2011. Т. 120 : Економічні на-
уки. С. 22–27.

9. Горбатюк Л.М. Інвестиції: економічна сутність і класифіка-
ція. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. 
№ 2. С. 201–204.

10. Гринько П.Л. Дослідження формування інвестиційної по-
літики підприємств як важливого фактору їх стратегічного 
розвитку. Економіка і управління підприємством. 2016. 
№ 1/3 (27). С. 63–68.

11. Лебединська Л.В., Ремньова Л.О. Роль банків та страхо-
вих компаній в активізації інвестиційних процесів в еко-
номіці України. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/
handle/123456789/48584/25-Lebedynska.pdf?sequence=1 
(дата звернення: 20.01.2020).

12. Луців Б.Л., Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банків-
ської системи України. Фінанси України. 2009. № 9. С. 67–77.

13. Никулина Н.Н. Зарубежный опыт инвестиционной по-
литики страховых организаций. Страховое дело. 2007. 
№ 11. С. 25–29.

14. Паливода К.В. Проблеми формування привабливого інвес-
тиційного клімату як засобу подолання деструкцій в еко-
номіці України. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 4–9.

15. Побоча К.П., Воробей Г.М. Потенціал інвестиційної діяль-
ності страхових компаній на фінансовому ринку України. 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універси-
тету. 2017. С. 116–119.

16. Поплавський О.О. Аналіз інвестиційного потенціалу стра-
хових компаній в умовах фінансової нестабільності. Ефек-
тивна економіка. 2016. № 12. URL: http://www.economy.
nayka.com.ua/?op=1&z=5347 (дата звернення: 20.01.2020).

17. Рейтинг страхових компаній Украины. URL: https://forin-
surer.com/ratings/nonlife (дата звернення: 20.01.2020).

18. Рудейчук С.М. Сутність поняття інвестицій та їх класифіка-
ція: обліково-економічні аспекти. Економічний аналіз. 2013. 
Вип. 12. Ч. 2. С. 151–154.

19. Хрущ Н.А. Інвестиційний потенціал страхових компаній 
України. Науковий вісник Полтавського університету 
економіки і торгівлі. 2014. № 3(65). С. 186–191.

Таблиця 4
Розподіл страхових компаній за основними рейтинговими показниками [17]

Місце за 
рейтингом

Назва страхової 
компанії

Валові премії за 
9 місяців 2019 р., 

тис. грн.

Місце за 
рейтингом

Назва страхової 
компанії

Страхові резерви 
на вересень 2019 р., 

тис. грн.
1 ARX 1 714 873 1 УНІКА 1 716 101
2 УНІКА 1 693 314 2 PZU УКРАЇНА 1 538 204
3 УСГ & ГЛОБУС 1 389 011 3 ТАС СГ 1 310 184

4 АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ 1 382 194 4 ARX 1 271 447

5 ТАС СГ 1 323 623 5 УСГ & ГЛОБУС 1 146 209
6 PZU УКРАЇНА 1 309 638 6 ІНГО УКРАЇНА 1 115 556

7 ІНГО УКРАЇНА 1 153 458 7 АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ 1 076 812

8 АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ 751 428 8 УНІВЕРСАЛЬНА 842 600

9 ВУСО 728 405 9 КНЯЖА 623 700
10 УНІВЕРСАЛЬНА 687 737 10 ОРАНТА 492 500
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