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Актуальність дослідження. Проблеми економічного зростання 

є важливими як для економіки країни в цілому, так і для кожної людини, 
що проживає в цій країні. Роль економічного зростання в економічній 
системі суперечлива. З одного боку, економічне зростання є фактором 
поступального економічного розвитку, з іншого фактором нестабільності, 
оскільки при певних умовах обумовлює перегрів економіки, її кризову 
динаміку. Цим і обумовлена актуальність нашого дослідження. 

Ступінь дослідження проблеми. Вивченню та аналізу 
економічного зростання присвячували свої роботи такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені: В. Леонтьєв, Ж. Б. Сей, Р. Харрод, Е. Домар та інші. 

Мета нашої роботи полягає в аналізі рівня економічного зростання 
та порівняння показників країн світу з пострадянськими країнами, а саме 
Україною та Росією, враховуючи вплив висунутих санкцій щодо Росії. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 
дослідження є наукові праці вчених з питань економічного зростання. 
Також нами були використані такі методи як аналіз та опис. 

Сутність дослідження. Однією з цілей макроекономічного 
регулювання і перш за все інвестиційної політики є економічне зростання – 
кількісне збільшення і якісне вдосконалення суспільного виробництва. 

Факторами економічного зростання є ефективне залучення у 
виробництво: 

- кількості і якості трудових ресурсів і природних ресурсів;; 

- обсяг основного капіталу та рівень науково-технічного прогресу. 
Економічний ріст, чи динаміка ВВП оцінюється за допомогою 

індексів і темпів росту та приросту. 
Середньорічні темпи приросту, що перевищують 7-8% за період 

вважаються високими. Нормальними можна вважати темпи приросту в 4-
6%, помірними – 2-3%, низькими – близько 1%. Нульові темпи означають, 
що обсяг ВВП не змінився в порівнянні з базисним роком. 

На основі даних Світового банку і Міжнародного валютного фонду у 
розрахунках показників ВВП на душу населення за 2017 рік можна зробити 
висновки, що лідерами стали ті країни, де ВВП на душу населення за рік 
перевищував 65 тисяч доларів (Катар, Люксембург, Сінгапур) з темпом 
приросту 2%, в той час як показники ВВП Росії та України складали лиш 9 і 
2 тисячі доларів відповідно, але темп приросту порівняно з попереднім 
роком склав 5% та 3,7% відповідно, що на 3% і 1,7% більші ніж у країн-
лідерів [1]. 
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У Росії темпи економічного зростання нестійкі. У 2016р.складали – -
0,8, 2017 – 5%, Зростання ВВП забезпечується в основному за рахунок 
сировинних галузей, які є вагомою частиною міжнародної торгівлі Росії, і 
висунуті санкції щодо неї, значно скоригують економічне положення цієї 
країни у майбутньому . 

Ще більш значними є відмінності за абсолютним розміром ВВП, 
який також може вимірюватися як по номінальній, так і по купівельній силі 
валют. За даними МВФ 2016 року (в млрд. $) до п’ятірки лідерів за 
абсолютним обсягом ВВП входять США (18569), Китай (11218), Японія 
(4939), Німеччина (3467) і Велика Британія (2629). Росія при цьому займає 
12 місце (1281), Казахстан — 57 (134), Україна, яка на момент розпаду СРСР 
входила в десятку промислово розвинених країн світу — 65 (93,3), 
Узбекистан — 72 (66,5), Білорусь і Азербайджан — 82 (48,8) і 92 (37,6), а 
Грузія — 118 (14,2). 

При перерахунку даних по купівельній силі валют картина помітно 
змінюється, але в основному для верхньої частини списку. Світовим 
економічним лідером буде вже Китай (21286), а США (18624) займуть друге 
місце. З п’ятірки лідерів випаде Велика Британія (2785), яка переміститься з 
5 відразу на 9 місце. При чому в число лідируючих за обсягом ВВП країн 
світу увійде Індія (8701), яка відразу ж займе 3 місце. Помітно підвищиться і 
вага Росії (3862), яка стає 6 економікою світу, випереджаючи Бразилію 
(3141), Британію, Францію (2735) та Італію (2234). Вищими виявляться 
також позиції Казахстану (451) та України (353), які займуть 41 і 50 місця 
відповідно [2]. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СТРАХОВОГО РИНКУ  

В ГЛОБАЛЬНИЙ СВІТОВИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК 
 

Розвиток страхового ринку є важливим фактором функціонування 
національної економіки. Сааме тому дослідження сучасного стану ринку 
страхових послуг є вкрай важливим та необхідним. У межах статті 
планується визначити сучасні тенденції розвитку страхового ринку з метою 
виявлення найбільш важливих особливостей його розвитку.  


