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Інвестиційна діяльність банків, страхових компаній і недержавних пенсійних фондів в Україні
Успішне вирішення основних проблем і суперечностей у розвитку інвестиційної діяльності фінансових
посередників багато в чому залежить від їх своєчасного виявлення, що сприяє використанню моделей
прогнозування тенденцій. Метою дослідження є визначення поточного інвестиційного потенціалу фінансових
посередників в економіці України, з'ясування особливостей і загальних проблем, а також визначення ключових
перспективних напрямків розвитку їхньої інвестиційної діяльності. Розкрито основні внутрішні та зовнішні
фактори і джерела розвитку й гальмування інвестиційної діяльності українських банків, страхових компаній та
недержавних пенсійних фондів. На основі аналізу визначено структури інвестицій для ключових груп фінансових
посередників. Прогноз їхніх капіталовкладень на 2020–2022 рр. дає змогу порівняти інвестиційну діяльність і
запропонувати умови для активізації інвестиційної діяльності банків (формування резервів і контроль над
грошовими потоками), страхових компаній (розробка інвестиційних стратегій) та приватних пенсійних фондів
(можливість інвестувати кошти в заставні державні боргові зобов’язання).
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Инвестиционная деятельность банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных
фондов в Украине
Успешное решение основных проблем и противоречий в развитии инвестиционной деятельности финансовых
посредников во многом зависит от их своевременного обнаружения, что способствует использованию моделей
прогнозирования тенденций. Целью исследования является определение инвестиционного потенциала
финансовых посредников в экономике Украины, выяснение особенностей и общих проблем, а также определение
ключевых перспективных направлений развития их инвестиционной деятельности. Раскрыты основные
внутренние и внешние факторы и источники развития и торможения инвестиционной деятельности украинских
банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. На основе анализа определена структура
инвестиций для ключевых групп финансовых посредников. Прогноз их капиталовложений на 2020–2022 гг. дает
возможность сравнить инвестиционную деятельность и предложить условия для активизации инвестиционной
деятельности банков (формирование резервов и контроль над денежными потоками), страховых компаний
(разработка инвестиционных стратегий) и частных пенсионных фондов (возможность инвестировать средства в
залоговые государственные долговые обязательства).
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