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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У
РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
І. М. Цуркан, к. е. н., доцент, І. Ю. Герасимова, к. е .н., доцент,
ДВНЗ «Національний гірничий університет»,
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: порівняльного аналізу – при дослідженні державного регулювання
інвестиційної діяльності страхових компаній і пенсійних фондів різних країн;
статистичної обробки емпіричних даних – при рейтингуванні сукупних активів
страхових компаній за видами страхування; графічної інтерпретації – при
аналізі інвестиційних схем страхових компаній у розвинених країнах, що
дозволяють реалізувати системний підхід розглянутих явищ і процесів.
Результати. Виявлено можливості й особливості діяльності страхових
компаній у ролі інституціональних інвесторів. Досліджено зв’язок між
розвитком страхових компаній в розвинених країн світу та розвитком їх
фондового ринку.
Виявлено та охарактеризовано специфічні фактори, що істотно впливають
на інвестиційні схеми страховиків: нормативне регулювання, макроекономічні
умови, конкуренція.
Проаналізовано інвестиційні стратегії страховиків Великобританії, США,
Німеччини, Японії та Франції. Виявлено закономірності змін у розміщенні
страхових резервів страхових компаній, які визначаються розширенням видів
цінних паперів відповідно до розвитку їхнього ринку.
Новизна. У ході даного дослідження було визначено ключове значення
інституціональних інвесторів – страхових компаній в розвинених країнах світу
щодо впливу на становлення та розвиток фінансових систем, у тому числі
ринків цінних паперів.
Практична значущість. Практична значимість отриманих результатів
полягає в можливості використання створених теоретичних положень для
розробки рекомендацій щодо активізації інвестиційної діяльності вітчизняних
страхових компаній на ринку цінних паперів.

Ключові слова: страхування, страхові компанії, інвестиційна
діяльність, інвестиційний портфель, цінні папери, фінансовий ринок,
фінансова система.
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