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У статті запропоновано регресійні моделі 
для оцінювання взаємозв’язку між показни-
ками розвитку страхового ринку (щільності 
страхового ринку та проникнення страху-
вання життя та ризикового страхування) 
та ВВП на душу населення, який було 
обрано як показник економічного зростання 
в державі. Встановлено, що є щільний пря-
мий зв'язок між економічним зростанням та 
страхуванням в Україні, але вплив страхо-
вого ринку дуже незначний.
Ключові слова: страховий ринок, щільність 
страхування, проникнення страхування, 
ВВП, економічне зростання.

В статье предложены регрессионные 
модели для оценки взаимосвязи между 
показателями развития страхового рынка 
(плотности страхового рынка и проникно-
вения страхования жизни и рискового стра-
хования) и ВВП на душу населения, который 
был выбран в качестве показателя экономи-

ческого роста в стране. Установлено, что 
существует сильная прямая связь между 
экономическим ростом и страхованием в 
Украине, но влияние страхового рынка очень 
незначительно. 
Ключевые слова: страховой рынок, плот-
ность и проникновения страхования, ВВП, 
экономический рост.

The article proposes regression models for 
assessing the relationship between the indi-
cators of the insurance market development 
(insurance market density and life and non-life 
insurance penetration) and GDP per capita, 
which was selected as an indicator of eco-
nomic growth in the state. It has been estab-
lished that there is a strong positive correlation 
between economic growth and insurance in 
Ukraine, but this impact is very low. 
Key words: insurance market, insurance den-
sity, insurance penetration, GDP, economic 
growth.

Постановка проблеми.  У  державах  із  розви-
неними  фінансовими  ринками  страховий  сектор 
істотно  впливає  на  сталий  розвиток  економіки 
шляхом  забезпечення  захисту  суб’єктів  господа-
рювання на випадок нанесення шкоди або пере-
рви  у  виробничому  процесі,  що  відбувається  в 
результаті  страхових  випадків;  сприяння  підпри-
ємницькому розвитку, заохочення інвестицій, інно-
вацій,  зменшення фінансового  тиску  на  державу 
в покритті  великих  збитків,  розвитку фінансового 
посередництва,  мобілізації  заощаджень  і  транс-
формуванні  їх  у  інвестиції.  Проте  у  країнах,  що 
розвиваються,  до  яких  належить  Україна,  через 
нерозвиненість  фінансового  ринку  цей  вплив 
може  виявитися  не  таким  значним.  Актуальній 
проблемі теоретичного обгрунтування та емпірич-
ного дослідження впливу страхового ринку на еко-
номічне зростання в Україні присвячена стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  теоретичних  та  прикладних  засад 
функціонування  страхового  ринку  України,  про-
блемами удосконалення його державного регулю-
вання,  ефективності  страхової  діяльності  займа-
ється  велика  когорта  вчених-економістів,  серед 
яких В.Д. Базилевич,  К.С. Базилевич  [1], Н. Вну-
кова  [2],  О.О.  Гаманкова  [3],  О.В.  Козьменко  [4] 
та  ін. Проте дуже мало уваги приділяється емпі-
ричним дослідженням впливу страхування на еко-
номічне  зростання  в  Україні.  Адже  головна  мета 
роботи  Уряду  полягає  у  підвищенні  добробуту 
кожного  громадянина  України,  який  вимірюється 
показником ВВП на душу населення.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дити стан страхового ринку України, динаміку його 

розвитку та вплив фінансової кризи; обґрунтувати 
вибір  показників,  які  характеризують  рівень  роз-
витку страхування в національній економіці, запро-
понувати  моделі  для  оцінювання  взаємозв’язку 
між  рівнем  розвитку  страхового  ринку  та  еконо-
мічним  зростанням  в Україні,  за  допомогою  яких 
визначити,  як  страхування  впливає  на  ВВП  на 
душу населення в Україні.

Виклад основного матеріалу. Результати зна-
чної  кількості  теоретичних  та  емпіричних дослід-
жень  засвідчують  існування  позитивного  зв’язку 
між ступенем розвитку фінансової системи та еко-
номічним зростанням. Проте все ще відбуваються 
дискусії щодо основних механізмів, які пояснюють 
цей зв'язок. Роберт Лукас [5] стверджував, що еко-
номісти сильно перебільшують вплив фінансових 
факторів на економічне зростання. На його думку, 
економічний розвиток створює вимоги до окремих 
видів фінансових механізмів, а фінансова система 
автоматично реагує на ці вимоги.

Інша думка полягає в тому, що добре розвинені, 
плавно  діючі фінансові  ринки  допомагають  ефек-
тивно спрямовувати потік заощаджень та  інвести-
цій в економіку  таким чином, щоби сприяти нако-
пиченню капіталу та виробництву товарів і послуг. 
Поєднання розвинених фінансових ринків та інсти-
туцій, а також різноманітних фінансових продуктів 
та інструментів відповідає потребам позичальників 
та кредиторів, а, отже, економіки загалом. 

Як зазначають Демиргуз-Кунт та Левін [6], разом 
фінансові  ринки  та фінансові  установи сприяють 
економічному зростанню. Великі фінансові ринки 
зі значною торгівельною активністю забезпечують 
більшу ліквідність для учасників ринку, ніж ринки з 
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обмеженою кількістю цінних паперів та учасників. 
Ефективні фінансові ринки та установи сприяють 
зниженню  витрат.  Забезпечуючи широкий  спектр 
фінансових  продуктів,  добре  розвинена  фінан-
сова система пропонує послуги учасникам відпо-
відно до їх потреб. Фізичні особи, підприємства та 
уряди,  які  потребують  грошових  коштів,  можуть 
легко  з'ясувати,  які  фінансові  установи  або  які 
фінансові  ринки  можуть  надавати  фінансування 
і які витрати нестиме позичальник. Це дає змогу 
інвесторам  порівнювати  вартість фінансування  з 
очікуваною рентабельністю інвестицій, що робить 
інвестиційний  вибір  найбільш  оптимальним  для 
своїх потреб. Таким чином, фінансові ринки спря-
мовують  розподіл  кредитів  у  всій  економіці  та 
сприяють виробництву товарів та послуг.

У  багатьох  країнах, що  розвиваються,  до  яких 
належить  Україна,  нерозвинені  фінансові  ринки, 
інструменти та фінансові установи, а також слабко 
визначені  правові  системи  можуть  зробити  ринок 
більш дорогим для залучення капіталу та знизити 
прибуток  від  заощаджень  або  інвестицій.  Обме-
жена  інформація  або  відсутність  фінансової  про-
зорості  означають,  що  інформація  не  повністю 
доступна  для  учасників  ринку  і  ризики  можуть 
бути  більшими,  ніж  у  економіках  із  розвинені-
шими  фінансовими  системами.  Крім  того,  склад-
ніше сформувати диверсифікований портфель на 
малих ринках лише з обмеженим вибором фінан-
сових активів та інвестиційних продуктів. Розуміння 
цього  є  в  українського  Уряду,  що  відображено  в 
«Комплексній  програмі  розвитку фінансового  сек-
тору України до 2020 року».  Її метою є створення 
фінансової системи, що здатна забезпечувати ста-
лий економічний розвиток за рахунок ефективного 
перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на 
основі розбудови повноцінного ринкового конкурен-
тоспроможного середовища згідно зі стандартами 
ЄС.  Принципами  побудови  фінансового  сектору 
є:  європейська  інтеграція;  лібералізація  фінансо-
вих ринків  та набуття режиму внутрішнього ринку 
з ЄС у сфері фінансових послуг;  збалансованість 
економічних  інтересів  через  формування  ринко-
вого  конкурентоспроможного  середовища;  неза-
лежність та ефективність роботи регуляторів, здій-
снення нагляду на основі оцінки ризиків; прозорість 
та  високі  стандарти  розкриття  інформації  учасни-
ками фінансового сектору та регуляторами; відпо-
відальність та довіра між учасниками фінансового 
сектору та регуляторами; цілісність фінансової сис-
теми, всебічний захист прав кредиторів, споживачів 
та інвесторів [7].

Проте на протязі останніх років фінансовий ринок 
України був символом нестабільності. Формування 
фінансового ринку України розпочалося із набуттям 
незалежності нашої державою у 1991 році і відбува-
лося на засадах банкоцентричної моделі, коли най-
більша частка фінансових активів була зосереджена 

у банківській системі. Банківська система зростала 
випереджаючими темпами порівняно з іншими сег-
ментами  фінансового  сектору.  Розвиток  небанків-
ського фінансового сектору ускладнено відсутністю 
ефективного законодавства, пруденційного нагляду, 
що привело до появи значної  кількості «кишенько-
вих» фінансових установ та «фінансових пірамід», 
стримувало розвиток ринку фінансових послуг і при-
водило  до  поглиблення  недовіри  до  фінансового 
сектору загалом [8]. 

Проблема впливу страхування на економічний 
розвиток  держави  широко  досліджена  зарубіж-
ними вченими-економістами. Після опублікування 
доповіді ЮНКТАД (1982) [9], що показала важли-
вість  стимулювання  страхування  для  економіч-
ного  розвитку  в  країнах,  що  розвиваються,  було 
проведено низку досліджень у розвинених країнах 
та країнах, що розвиваються. 

Шкіпер  доводить,  що  діяльність  страхового 
ринку,  як  розподілювача  ризику  та  компенсації, 
так  і  інституційного  інвестора, може сприяти еко-
номічному зростанню шляхом: а) мобілізації внут-
рішніх заощаджень; б) ефективнішого управління 
різними  ризиками,  тим  самим  сприяючи  накопи-
ченню нового капіталу; в) підвищення фінансової 
стійкості;  г)  полегшення  торгівлі;  д)  зменшення 
збитків; е) сприяння більш ефективному розподілу 
внутрішнього капіталу [10].

У  дослідженні,  проведеному  Європейським 
комітетом  у  сфері  страхування  щодо  страхового 
внеску в економічному зростанні, зазначається, що 
страхова галузь сприяє економічному зростанню та 
структурному розвитку через такі канали, як:

–  забезпечення  захисту  суб’єктів  господарю-
вання;  таким  чином  їхня  фінансова  стабільність 
посилюється  страховою  компанією,  яка  бере  на 
себе відповідальність за будь-яку шкоду або пере-
рву  у  виробничому  процесі,  що  відбувається  в 
результаті страхових випадків; 

–  сприяння  підприємницькому  розвитку,  зао-
хочення  інвестицій,  інновацій,  життєздатності  на 
ринку та конкуренції; 

–  забезпечення  захисту  в  спільній  участі  з 
державою, зменшення фінансового тиску на дер-
жаву в покритті великих збитків; 

–  розвиток фінансового посередництва, ство-
рення  заощаджень  через  продукти  страхування 
життя;

–  запобігання  ризикам  для  суб’єктів  госпо-
дарювання  чи  інших  учасників  ринку,  тим  самим 
сприяючи сталому розвитку [11].

Ян Вебб, Мартін Грайс та Гарольд Шкіпер про-
вели  емпіричний  аналіз  між  кількома  країнами 
(перехресний  аналіз)  і  дійшли  висновку, що  роз-
виток страхового сектору та фінансового посеред-
ництва  збільшує  загальну  продуктивність  вироб-
ничих факторів, сприяючи ефективному розподілу 
капіталу [12].
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Уорд  і  Цурбрюгг  дослідили  потенційний  при-
чинно-наслідковий зв'язок між економічним зрос-
танням та діяльністю страхового ринку для дев'яти 
країн  в  період  між  1961  та  1996  рр.,  використо-
вуючи  річний  реальний  темп  зростання  ВВП  як 
показник економічної активності, а також щорічну 
реальну  ставку  валових  премій  як  показник  роз-
витку  страхового  бізнесу.  Вони  дійшли  висновку, 
що страхування полегшує не лише здійснення гос-
подарських операцій шляхом передачі ризиків та 
надання страхових виплат у разі настання страхо-
вого випадку, але також розглядається як промоу-
тер фінансового посередництва [13].

Крім  того,  страхування  може  мати  вплив  на 
підтримку  фінансової  стабільності,  мобілізації 
заощаджень, сприяння торгівлі та промисловості. 
Це дозволяє більш ефективно управляти ризиком, 
допомагає  зменшити  втрати,  ефективніше  роз-
поділяти  капітал,  а  також може  бути  заміною  чи 
доповненням для державних програм безпеки.

За  даними  Нацкомфінпослуг,  ринок  страхо-
вих послуг є другим за рівнем капіталізації серед 
небанківських фінансових ринків. З метою аналізу 
його  впливу  на  економічне  зростання  доцільно 
скористатися  аналітичними  інструментами,  які 
розробила  та  застосовує  Організація  економіч-
ного  співробітництва  та  розвитку  (ОЕСР)  для 
макропруденційного  нагляду  страхового  ринку: 
щільність  страхування  та  проникнення  страху-
вання  (окремо  страхування  життя  та  ризикового 
страхування) [14]. 

Показник  щільності  страхування  (DENSITY )) 
обчислюється як відношення суми валових стра-
хових премій до загальної чисельності населення 
і є індикатором споживання страхування на душу 
населення.  Інтерпретуючи  цей  показник,  заува-
жимо, що  він  передбачає, що  кожен  громадянин 
країни,  незалежно  від  віку  чи  статусу,  споживає 
страхування. Приймається, що тільки громадяни, 
а  не  юридичні  особи,  застосовують  страховий 
захист.  В  Україні  одна  особа  витрачає  в  серед-
ньому 65,4 дол. США,  тоді  як  у Польщі показник 
щільності страхування становить 140 дол. США, в 
Німеччині – 1482 дол. США, в Японії – 5–6 тис. дол. 
США.  Страхова  галузь  країни  вважається  роз-
виненою,  якщо  цей  показник  становить  більше 
140 дол. США [15].

Показник проникнення страхування розрахову-
ється як співвідношення валових страхових премій 
до ВВП держави (розрахунок здійснюється окремо 
для страхування життя (PENETRATION life_ )  і ризи-
кового  страхування  (PENETRATION non life_ _ ).  Він 
показує рівень страхового захисту, а також потен-
ціал зростання страхового ринку країни, особливо 
в  порівнянні  з  показниками проникнення в  інших 
країнах.  За  останні  п’ять  років  частка  валових 
страхових премій до ВВП не перевищувала 2%, а 
середній її показник становить 1,71%. При цьому 

загальновизнано, що для ефективного страхового 
ринку  цей  показник  повинен  становити  від  8  до 
12%  [15].  Проте  відповідно  до  Комплексної  про-
грами розвитку фінансового сектору України пла-
нується поступове підвищення цього показника на 
кінець 2020 року до 7%.

Основним  вимірником  рівня  загального  еко-
номічного  результату  відносно  населення  країни 
є  ВВП  на  душу  населення  (GDPper capita� � ).  Його 
динаміка показує зміни добробуту населення, що 
відповідає  цілям  цього  дослідження  більше,  ніж 
обсяг реального ВВП, який характеризує головним 
чином економічний потенціал країни. 

Для  проведення  емпіричного  аналізу  вико-
ристаємо  дані  про  розвиток  страхового  ринку  за 
1996–2016  рр.,  які  надає  Нацкомфінпослуг  [16], 
ВВП  на  душу  населення  в  Україні  за  цей  період 
розрахуємо  за  даними  Світового  Банку  [17]. 
Вихідні дані наведені в Додатку А.

Для оцінювання взаємозв’язку між рівнем роз-
витку  страхового  ринку  та  економічним  зростан-
ням в Україні пропонуємо моделі 1 і 3 [18]:

GDPper capita a bDENSITY� � = + + ε,          (1)
де  GDPper capita� �   –  ВВП  на  душу  населення, 

млн.  грн.;  a b,�   –  параметри  рівняння  регресії; 
DENSITY – показник щільності страхування, млн. грн.; 
ε – похибка.

Параметри  рівняння  регресії  розраховані  за 
допомогою  MS  Exсel.  У  результаті  розрахунків 
отримане рівняння:

GDPper capita DENSITY� � �= −56 37 1177 73, , .     (2)
Параметри рівняння розраховані методом най-

менших  квадратів.  У  таблиці  1  наведемо  показ-
ники  статистичної  оцінки  параметрів  отриманого 
рівняння.

Таблиця 1
Показники статистичної оцінки параметрів 

рівняння залежності ВВП на душу населення 
від щільності страхування в Україні

Показники Значення
Коефіцієнт кореляції 0,93
Коефіцієнт детермінації 0,87
Коефіцієнт еластичності 1,07
t-критерій Стьюдента крит. 2,09
t-критерій Стьюдента розрах. 11,25
F-критерій Фішера крит. 4,38
F-критерій Фішера розрах. 126,52
Критерій Дарбіна-Вотсона 1,09

Джерело: розрахунки авторів

Коефіцієнт кореляції (його значення становить 
0,93) засвідчує, що є щільний прямий зв'язок між 
економічним  зростанням  та  щільністю  страху-
вання  в  Україні.  Коефіцієнт  детермінації  показує 
частку  варіації  результативної  ознаки  (ВВП  на 
душу населення), яка пояснюється варіацією фак-
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торної ознаки (показника щільності страхування). 
Значення  коефіцієнта  детермінації  0,87  чи  87% 
означає, що 87% випадків зміни факторної ознаки 
спричиняють зміну результативної. Тобто точність 
підбирання рівняння регресії  висока. Решта 13% 
зміни результативної ознаки пояснюються факто-
рами, які не враховані в моделі.

Коефіцієнт  еластичності  показує,  що  із  збіль-
шенням  щільності  страхування  на  1%,  ВВП  на 
душу населення зросте на 1,07%.

Для  перевірки  значущості  коефіцієнта  кореля-
ції скористаємося t-критерієм Стьюдента. Оскільки 
t-критерій  Стьюдента  розрах.  >  t-критерій  Стью-
дента крит., то можна стверджувати, що існування 
кореляційного  зв’язку  між  ознаками  підтверджу-
ється. Коефіцієнт кореляції статистично значущий.

Для  оцінки  адекватності  регресійної  моделі 
застосуємо F-критерій Фішера. Оскільки F-критерій 
Фішера розрах. > F-критерій Фішера крит., то гіпо-
теза про значущість знайденого рівняння регресії 
підтверджується.  Збільшення  щільності  страху-
вання  на  1  грн.  приводить до  зростання ВВП на 
душу населення в середньому на 56,37 грн. 

За  критерієм  Дарбіна-Вотсона  бачимо,  що 
оскільки 1,5 > 1,09 < 2,5, то має місце автокореля-
ція залишків. Наявність автокореляції свідчить про 
необхідність введення в модель нової незалежної 
змінної.

Друга  модель  описує  взаємозв’язок  між  ВВП 
на душу населення на показниками проникнення 
страхування  життя  та  ризикового  страхування  і 
має вигляд:

GDPper capita� � � =
GDPper capita a b PENETRATION life b PENETRATION non li� � � _ _ _ = + +1 2 ffe + ε,  (3)

де  GDPper capita� � � =  –  ВВП  на  душу  населення, 
млн.  грн.;  a b b, ,� � �1 2 −   параметри  рівняння  регресії; 
PENETRATION life PENETRATION non life_ � _ _,   –  показ-
ники  проникнення  страхування  життя  та  ризико-
вого страхування відповідно;  ε  – похибка.

Параметри  рівняння  регресії  розраховані  за 
допомогою  MS  Exсel.  У  результаті  розрахунків 
отримане рівняння 4: 

GDPper capita� � � =
GDPper capita PENETRATION life PENET� � � _= + −0 00192 0 253 0 00168, , , RRATION non life_ _ (4)

Наведемо показники статистичної оцінки пара-
метрів отриманого рівняння в таблицях 2 і 3.

На  основі  даних  матриці  проведемо  аналіз 
мультиколінеарності.  Всі  парні  коефіцієнти  коре-

ляції  менші  за  0,7.  Отже,  мультиколінеарність 
факторів у моделі відсутня. Найбільший вплив на 
результативну  ознаку  (ВВП  на  душу  населення) 
чинить  перший  фактор  (коефіцієнт  проникнення 
страхування життя),  між  ними  є щільний  прямий 
зв’язок. Вплив другого фактора неістотний.

Таблиця 3
Показники статистичної оцінки параметрів 

рівняння залежності ВВП на душу населення 
від показників проникнення страхування  

в Україні 
Показники Значення

Коефіцієнт множинної кореляції 0,84
Коефіцієнт детермінації 0,7
Коефіцієнт еластичності E1 1,07
Коефіцієнт еластичності E2 -0,18
t-критерій Стьюдента крит. 0,11
t-критерій Стьюдента розрах. 6,41
F-критерій Фішера крит. 3,55
F-критерій Фішера розрах. 20,91
Критерій Дарбіна-Вотсона 0,53

Джерело: розрахунки авторів

Коефіцієнт множинної кореляції (його значення 
становить  0,84)  показує,  що  є  щільний  прямий 
зв'язок між економічним зростанням та проникнен-
ням страхування в Україні. Коефіцієнт детерміна-
ції  показує  частку  варіації  результативної  ознаки 
(ВВП на душу населення), яка пояснюється варіа-
цією факторної ознаки (показника щільності стра-
хування). Значення коефіцієнта детермінації 0,7 чи 
70%  означає, що  70%  випадків  зміни факторних 
змінних спричиняють зміну результативної. Тобто 
точність підбирання рівняння регресії висока. 

Значення  часткових  коефіцієнтів  еластичності 
показують, що показник проникнення страхування 
життя істотно впливає на ВВП на душу населення 
(значення перевищує 1), а показник проникнення 
ризикового страхування впливає незначно.

Для  перевірки  значущості  коефіцієнта  кореля-
ції скористаємося t-критерієм Стьюдента. Оскільки 
t-критерій  Стьюдента  розрах.  >  t-критерій  Стью-
дента крит., то можна стверджувати, що існування 
кореляційного  зв’язку  між  ознаками  підтверджу-
ється. Коефіцієнт кореляції статистично значущий. 

Для  оцінки  адекватності  регресійної  моделі 
застосуємо F-критерій Фішера. Оскільки F-критерій 

Таблиця 2
Матриця парних коефіцієнтів кореляції

Змінні GDPper capita� � PENETRATION life_ PENETRATION non life_ _  
GDPper capita� � 1 0,83 -0,02

PENETRATION life_ 0,83 1 0,12

PENETRATION non life_ _ -0,02 0,12 1

Джерело: розрахунки авторів
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Фішера розрах. > F-критерій Фішера крит., то гіпо-
теза про значущість знайденого рівняння регресії 
підтверджується.  Збільшення  показника  проник-
нення  страхування  життя  на  1%  приводить  до 
зростання ВВП на душу населення в середньому 
на  0,253%.  Збільшення  показника  проникнення 
ризикового страхування на 1% приводить до змен-
шення ВВП на душу населення в середньому на 
0,00168%.

За  критерієм  Дарбіна-Вотсона  бачимо,  що 
оскільки 1,5 > 0,53 < 2,5, то має місце автокореля-
ція залишків. Наявність автокореляції свідчить про 
необхідність введення в модель нової незалежної 
змінної. 

Моделі створено з вірогідністю 95%.
Висновки з проведеного дослідження.  

За результатами моделювання залежності ВВП на 
душу населення від показників розвитку страхового 
ринку в Україні було встановлено, що є щільний пря-
мий зв'язок між ними  (за обома показниками роз-
витку  страхового  ринку).  Проте  за  коефіцієнтами 
еластичності  бачимо,  що  цей  вплив  дуже  незна-
чний.  Тобто  страхові  компанії  не  повністю  вико-
нують свою основну функцію – фінансового посе-
редництва,  що  сприяє  економічному  зростанню. 
Кореляція, отримана між ВВП на душу населення 
та показником проникнення, свідчить про більший 
вплив  ринку  страхування  життя,  ніж  ризикового 
страхування, чого дуже важко досягти в нашій кра-
їні, де переважає ризикове страхування.

Ключовим моментом стає впровадження полі-
тики,  яка  передбачатиме  інституційні  вдоскона-
лення,  заохочуватиме  конкуренцію  та  сприятиме 
підвищенню ефективності, особливо в управлінні 
ризиками та розвитку продуктів страховиків. Укра-
їна  повинна  впроваджувати  стимули  для  розши-
рення участі страхових компаній у розвитку нако-
пичувального страхування.
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ДОДАТОК А
Вихідні дані для оцінювання взаємозв’язку між рівнем розвитку страхового ринку  

та економічним зростанням в Україні

Роки
ВВП на душу 

населення України, 
млн. грн.

Показник щільності 
страхування, грн.

Показник 
проникнення 

страхування життя

Показник 
проникнення 
ризикового 

страхування
1996 0,001596621 6,224608253 0,000411 0,003489
1997 0,001845373 8,072106424 0,000199 0,004175
1998 0,00204597 15,73787412 0,000126 0,007567
1999 0,002625996 23,43562494 5,83E-05 0,008866
2000 0,003458405 43,4717262 5,88E-05 0,012511
2001 0,004194203 62,24869369 7,69E-05 0,014765
2002 0,004684612 92,15497122 0,000106 0,019566
2003 0,005591456 191,0632998 0,000273 0,033898
2004 0,007272948 409,4993636 0,000542 0,055763
2005 0,009371629 138,8489369 0,000728 0,014088
2006 0,011630245 295,5880546 0,000828 0,024587
2007 0,015496475 387,1952629 0,001088 0,023898
2008 0,020494874 519,0128453 0,001156 0,024169
2009 0,019832346 443,8791574 0,000906 0,021476
2010 0,023600446 503,1904898 0,000837 0,020484
2011 0,028805783 496,5092187 0,001023 0,016214
2012 0,030901229 471,7403654 0,001284 0,013982
2013 0,031983816 630,0758855 0,001702 0,017998
2014 0,034607038 591,2557726 0,001379 0,015706
2015 0,043837904 658,5458852 0,001105 0,013918
2016 0,052954134 781,481556 0,001156 0,013601

Джерело: https://data.worldbank.org; https://www.nfp.gov.ua; розрахунки авторів
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IMPACT OF THE INSURANCE MARKET DEVELOPMENT ON ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

The article examines  the  impact of  the  insurance market development on economic growth  in Ukraine.  
In states with developed financial markets, the insurance sector has a significant impact on sustainable eco-
nomic development by ensuring the protection of business entities in case of the property damage and business 
interruption; entrepreneurial development promotion, investment and innovation promotion, financial interme-
diation development, savings mobilization and their transformation into investments. However, in developing 
countries, which Ukraine belongs to, due to the poor financial market, this influence may not be so significant.

The insurance market is the second in terms of capitalization among non-bank financial markets. In order to 
assess its level of development, we used two indicators: insurance density and penetration. Insurance density 
is an indicator of consumption of insurance per capita. Penetration rate is measured as the ratio of premium 
underwritten in a particular year to the GDP (separately for life and non-life insurance). Both indicators are low. 
This indicates a low level of insurance market development.

We use GDP per capita as the measure of economic growth. Its dynamics shows changes in the welfare 
of the population, which corresponds to the objectives of this study more than the volume of real GDP, which 
characterizes mainly the economic potential of the country.

Two regression models are proposed for assessing the relationship between indicators of the insurance 
market development and GDP per capita. According to the simulation results,  it was established that  there 
is  a  strong positive  correlation between economic growth and  insurance  in Ukraine  (for  both  indicators of 
its  development). However,  according  to  the  coefficients  of  elasticity, we  see  that  this  impact  is  very  low.  
That is, insurance companies do not fully fulfil their main function – financial intermediation, which contributes 
to economic growth. The correlation between GDP per capita and penetration rate indicates a greater impact 
on life  insurance market than non-life  insurance, which is very difficult  to achieve in our country where risk 
insurance prevails.

Therefore, policymakers should focus their attention on implementing the policy that provides institutional 
improvements, encourages competition, and enhances efficiency, especially in risk management and insur-
ance product development.


