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Україна

ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Оleksandr Cherevko, ScD in Economics
The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

PROBLEM OF INFLUENCE OF THE SHADOW ECONOMY
ON THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
A retrospective analysis of the level of Ukraine’s shadow economy has been conducted.
The necessity of minimizing the level of economic system shadowing is substantiated.
The results of the retrospective analysis of the shadow economy level indicator are summarized.
The problem of differences in methods of determining the level of shadow economy,
the difference in approaches to the implementation of the process of its diagnosis is established.
The reasons for the development of the shadow economy in Ukraine were identified and the
factors contributing the decline of its level in 2016 were identified. The connection between
the level of the shadow economy and the components of the economic security of the state are
established. It is emphasized that the further growth of the investment attractiveness index may
be a catalyst for reducing the shadow economy in Ukraine. A list of measures are proposed
to ensure that the shadow segment of the Ukrainian economic system will be reduced.
Keywords: economic security, shadow economy, financial security, threat, rating, investment
attractiveness, corruption.

Постановка проблеми. Проблема тіньової економіки є традиційною для України
з часів здобуття нею незалежності. Господарська діяльність, яка здійснюється в обхід
офіційної економічної системи з метою отримання додаткового прибутку, притаманна усім
країнам світу, що обрали для себе шлях ринкових перетворень і конкурентної боротьби.
Економічні системи, що формуються та функціонують в умовах жорсткого контролю з боку
владних структур, менш схильні до відчуття ризику активізації тіньових процесів, однак
лібералізація діяльності суб’єктів господарювання та відмова від авторитарної моделі
організації бізнес-середовища зумовили виникнення численних загроз економічній безпеці
країни, що стали сприятливим середовищем для еволюції тіньової економіки у всіх відомих
її формах і видах.
Водночас, антитерористичні дії на Сході України, переорієнтація виробничої сфери та
сфери послуг із цивільної площини на воєнні потреби, стали додатковими стимулами для
поширення тіньових економічних процесів. Порушення партнерських звʼязків
із російськими виробниками та споживачами, вилучення інвестиційних активів
із вітчизняної фінансової системи, зруйнування транспортних і логістичних систем
до східних територій, які історично виступали донорами для більшості регіонів України
через високий рівень розвитку промисловості та наявність природних ресурсів, змусили
суб’єктів господарської діяльності до пошуку нетрадиційних і часто не зовсім легальних
форм реалізації продукції, приховування доходів і наявних фінансових активів від
фіскальних органів, завищення рівня витрат і неофіційного працевлаштування персоналу.
Інтеграція до тіньової економіки стала для багатьох суб’єктів господарської діяльності
спробою для виживання у непростих політичних і економічних обставинах. Водночас, для
рівня економічної і національної безпеки України поширення даного явища є суттєвою
загрозою, що може мати у перспективі фатальні наслідки для ринкового економічного
5
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устрою та стати на заваді спробам до інтеграції нашої держави у європейський економічний
простір і подальшої соціально-економічної конвергенції із країнами ЄС.
Стан дослідження. У науковій площині спроби пов’язати проблему існування
тіньової економіки зі станом економічної безпеки на макрорівні прослідковуються
у роботах таких учених, як Августин Р.Р., що досліджує вплив тіньової економіки
на функціонально-структурні
характеристики
економічної
безпеки
держави
1
на посттрансформаційному етапі її розвитку , Бойко Г.Ф., Дулеба Н.В., Левицька І.О., які
роблять спроби встановлення впливу тіньової економіки на економічну безпеку країни2,
Губарєва І.О., Доровський В.О., яким належить спроба моделювання впливу тіньової
економіки на економічну безпеку3, Денисенко М.П., Бреус С.В., що досліджують
деструктивний вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави4, Мазур І.І.,
Пилипченко О.О., що як і їх попередники, конкретизують вплив тіньової економіки на
економічну безпеку56, а також пропонують причини, методи вимірювання та визначають
фактори негативної дії тіньової економіки на економічну безпеку України7, Половян О.В.,
Половян Н.С., що прагнуть вирішити проблему оцінки розмірів тіньової економіки для
зменшення ризиків економічної безпеки8 та багатьох інших. Однак, мінливість економічних
умов провадження господарської діяльності та прояв усе нових нетрадиційних видів загроз
економічній безпеці на мікро та макрорівнях, стають приводом для того, що обрана для
дослідження наукова тематика не втрачає своєї актуальності.
Мета дослідження. Метою дослідження є встановлення взаємозв’язку між рівнем
тіньової економіки та станом системи економічної безпеки держави з огляду на сучасні
тенденції і реалії ведення господарської діяльності. Для реалізації поставленої мети,
у межах даного дослідження необхідно виконати ряд наступних завдань: дослідити
сучасний стан і тенденції розвитку явища тіньової економіки в Україні, визначити причини
поширення тіньової економіки у вітчизняній економічній системі, обґрунтувати зв’язок
тіньової економіки зі станом конкретних складових економічної безпеки держави,
встановити резерви для мінімізації тіньових економічних процесів.
Виклад основних положень. Станом на 2017 р. за даними міжнародної асоціації
сертифікованих бухгалтерів (ACCA) Україна знаходиться у трійці країн із найвищим рівнем
тіньової економіки. Міжнародні експерти оцінили рівень тіньової економіки у нашій
державі у 46,12% від ВВП, поставивши вищу оцінку цього показника лише двом країнам –
Нігерії (47,7%) і Азербайджану (66,12%)9. Зауважимо, що в «тіньову зону» експерти
не враховують такі види діяльності, як торгівля наркотиками, проституція та інші
1

Августин, Р.Р. (2014). Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної
безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та
підприємництво, 1, 4-9.
2
Бойко, Г.Ф., Дулеба, Н.В., Левицька, І.О. (2014). Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни.
Вісник Національного транспортного університету, 30 (2), 177-182.
3
Губарєва, І.О., Доровський, В.О. (2013). Моделювання впливу тіньової економіки на економічну безпеку
України. Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 1, 65–72.
4
Денисенко, М.П., Бреус, С.В. (2014). Економічна безпека держави та деструктивний вплив на неї тіньової
економіки. Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка, 37, 25-31.
5
Мазур, І.І. (2012). Вплив тіньової економіки на економічну безпеку. Теоретичні та прикладні питання
економіки, 27 (3), 31-37.
6
Пилипченко, О.О. (2015). Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України. Стратегічні
пріоритети. Серія: Економіка, 4, 32-36.
7
Пилипченко, О. О. (2016). Тіньова економіка в Україні: причини, методи вимірювання та фактори негативної
дії на економічну безпеку. Економіка. Фінанси. Право, 9, 27-31.
8
Половян, О.В., Половян, Н.С. (2014). Оцінка розмірів тіньової економіки для зменшення ризиків економічної
безпеки. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 3, 275-285.
9
The Association of Chartered Certified Accountants (2017) Emerging from the shadows. The shadow economy
to 2025, 36.
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протизаконні діяння. У той же самий час, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
в особі фахівців департаменту економічної стратегії і макроекономічного прогнозування
станом на 1 квартал 2017 р. оцінює рівень тіньової економіки в Україні у 37%1, що на 6%
менше, ніж у 1 кварталі 2016 р., однак, на 3% більше, ніж на кінець 2016 р.. Тобто, різниця
між оцінками міжнародних експертів і вітчизняних аналітиків становила майже 10%. Ця
обставина викриває першу важливу проблему, яка супроводжує спроби мінімізації тіньової
економіки у нашій державі – це відмінності у методиках визначення рівня тінізації
економічної системи, різниця у підходах до реалізації процесу його діагностики.
Неузгодженість в оцінках не дозволяє коректно визначити стратегічні орієнтири для
мінімізації показників тіньової економіки, запланувати необхідні заходи та обрати
інструментарій для досягнення планових значень обраних індикаторів, ставить під сумнів
рівень достовірності та релевантності інформації щодо реального стану економіки України
на геополітичній і геоекономічній аренах.
Прогнози щодо рівня тіньової економіки в Україні на найближчу перспективу також
не є втішними з огляду на те, що суттєвого зниження цього показника експерти
не очікують. У 2020 р. ACCA прогнозує для України 46,1% тіньової економіки, у 2025 р. –
45,98%2.
Водночас, ретроспективний аналіз показника рівня тіньової економіки, обрахованого
у Мінекономрозвитку, свідчить про різноспрямовану тенденцію його зміни. Так,
Мінекономрозвитку оцінювало рівень тіньової економіки в 2015 р. у 36%, причому,
експерти констатували збільшення рівня тіньової економіки до 47% в першому кварталі
2015 р., а у першому півріччі 2015 р. відбулось зменшення тінізації на 5 пунктів – до 42%.
За дев’ять місяців 2015 р. рівень тіньової економіки був оцінений в 40%. У липні 2016 р.
у інтерв’ю засобам масової інформації, прем’єр-міністр України В. Гройсман відзначив, що
за оцінками всіх експертів в Україні 45-60% ‒ це тіньова економіка. Оскільки номінальний
ВВП держави становив 2,2 трильйона гривень, то обсяг тінізації за простим підрахунком
становив 1 трильйон гривень, який у разі виведення з тіні міг би бути використаний для
задоволення інтересів і потреб громадян України3. У cічні-вересні 2016 р. рівень тіньової
економіки склав 35%, а за підсумками року був зафіксований на рівні 34%. Як відзначали
у Мінекономрозвитку, динаміка детінізації стримувалась такими обставинами, як виклики
стабільності фінансової системи країни в умовах продовження тенденції до банкрутства
банків і виведення їх із банківської системи; поширення напруги у міжнародних відносинах
з Росією; наявність територій, непідконтрольних владі, утворених у ході військової агресії
на території країни; недовіра до інститутів влади та фінансових установ4. Не зважаючи на
законодавчі ініціативи, прийняті в 2017 р. для пом’якшення умов ведення бізнесу, численні
круглі столи, форуми та плани дій, стратегічні орієнтири щодо мінімізації рівня тіньової
економіки досі не визначені.
Що для економічної безпеки держави може означати ситуація, коли у країні,
за офіційними даними, майже половина усіх господарських процесів відбувається «у тіні»?
В першу чергу, це загроза для фінансової безпеки держави, адже великий обсяг
капіталу перебуває поза офіційною банківською системою, і не може бути нею
1

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2018). Прес-служба Мінекономрозвитку
<http://me.gov.ua> (2018, червень, 09).
2
The Association of Chartered Certified Accountants (2017) Emerging from the shadows. The shadow economy
to 2025, 36.
3
UNIAN.NET (2016). Детінізація економіки дозволить залучити до 1 трильйона гривень – Гройсман
<https://economics.unian.ua/finance/1396751-detinizatsiya-ekonomiki-dozvolit-zaluchiti-do-1-trilyona-grivengroysman.html> (2018, червень, 09).
4
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2018). Прес-служба Мінекономрозвитку
<http://me.gov.ua> (2018, червень, 09).
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використаний у якості інвестиційних або кредитних ресурсів. З іншого боку, отримані
нелегально або напівлегально фінансові ресурси можуть бути залучені у готівковий чи
безготівковий обіг і використані для фінансування тероризму, або ж легалізовані
із використанням механізмів фінансового посередництва із подальшим виведенням
за кордон, наприклад, у офшори. За підсумками 21 року незалежності, Україна увійшла
в десятку країн з найбільшим відтоком капіталу: сумарно було виведено за кордон
приблизно $ 167 млрд (за даними неурядової організації Tax Justice Network, яка
опублікувала дослідження The Price of Offshore Revisited). Тобто мова йде про виведення
за кордон приблизно $ 8 млрд на рік1. Участь фінансових установ у процесах «відмивання
капіталу» загрожує останнім не лише втратою довіри до них із боку населення, державних і
бізнес структур, і падінням рівня ділової репутації, але і вжиттям до них заходів
державними регуляторами фінансового ринку, які можуть закінчитись припиненням
діяльності та ліквідацією.
Бюджетній безпеці тіньова економіка загрожує недоотриманням суттєвих сум
надходжень до бюджетів різних рівнів, що, у свою чергу, може стати причиною зростання
бюджетного дефіциту, неможливістю розрахуватись із внутрішніми та зовнішніми
інвесторами, що суттєво погіршить стан і боргової безпеки держави. Високий рівень тіньової
економіки знижує рівень інвестиційної активності, що стає на заваді стабілізації стану
інвестиційно-інноваційної складової системи економічної безпеки. На стан демографічної
безпеки впливає рівень неофіційного працевлаштування; ризик втрати джерела доходу без
жодної можливості отримання будь-яких компенсацій стримує молодь від створення великих
родин, змушує до пошуку офіційної роботи за кордоном. А от нелегальна еміграція, у свою
чергу, негативно впливає на імідж України на міжнародній арені, і чинить деструктивний
вплив на рівень зовнішньоекономічної безпеки. Виробництво продукції без дозволів, у межах
діяльності незареєстрованих підприємств ставить під загрозу виробничу та продовольчу
безпеку країни. Таким чином, високий рівень тіньової економіки фактично є синонімом
низького рівня економічної безпеки держави загалом, та усіх без винятку її складових, а отже,
становить суттєву загрозу національній безпеці України.
З огляду на це, тенденція до поступового зниження рівня тіньової економіки у 2016 р.
є позитивною характеристикою стану економічної безпеки України. Однією із причин
зниження рівня тіньової економіки стало покращення бізнес-клімату в державі, що
підтвердили міжнародні аналітики підвищенням позиції України у авторитетному рейтингу
Doing Business-2017 (80 місце серед 190 країн). У Doing Business-2018 Україні відведено
76 позицію (покращення відбулось за показниками отримання дозволів на будівництво,
захисту міноритарних інвесторів, оподаткування)2. В Україні відбувається поступове
відновлення та створення нових міжгалузевих зв’язків у економіці. Крім того, зафіксовано
зменшення тіньової економіки на ринку праці. Зазначені факти дають надію на подальше
зниження рівня тіньової економіки як за оцінками вітчизняних аналітиків, так і закордонних
фахівців. У той же час, цей процес стримується тривалим скороченням процесу
кредитування корпоративного сектора, що супроводжується запровадженням імпортних і
транзитних обмежень з боку Росії.
Масштабним сегментом вітчизняної тіньової економічної системи залишається
неофіційна трудова діяльність великої кількості населення. Влітку 2017 р. міністр
соціальної політики А. Рева відзначив, що 7 млн. українців працюють у тіньовій економіці
1

Кущ, А. (2017). Бой с тенью. Почему теневая экономика позволит украинцам жить, как полякам. DSNEWS
<http://www.dsnews.ua/economics/boy-s-tenyu-pochemu-tenevaya-ekonomika-pozvolit-ukraintsam-03112017220000>
(2018, червень, 09).
2
Кущ, А. (2017). Бой с тенью. Почему теневая экономика позволит украинцам жить, как полякам. DSNEWS.
<http://www.dsnews.ua/economics/boy-s-tenyu-pochemu-tenevaya-ekonomika-pozvolit-ukraintsam-03112017220000>
(2018, червень, 09).
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та не здійснюють платежів до пенсійного фонду1. Ця цифра є ще більш вражаючою з огляду
на те, що загальна кількість населення в Україні оцінюється у 45 млн жителів. За даними
експертів, в Україні офіційно отримують зарплату тільки 10,5 млн осіб, з яких 4 млн ‒
мінімальну. Для порівняння: в сумірною за кількістю населення Польщі офіційно працюють
близько 20 млн чоловік2. Виправити ситуацію зможе стимулювання роботодавців
до офіційного оформлення працівників, а це стане можливим лише шляхом переконання
останніх до висунення вимог щодо офіційного працевлаштування, у тому числі через
необхідність наявності належного стажу для отримання пенсії, або ж через посилення
нагляду і контролю процесів зайнятості з боку органів державної влади.
Тіньова економіка формується не тільки зарплатами «у конвертах». До причин
поширення тіньової економіки належить і феномен подвійної бухгалтерії, тобто ситуації,
коли в податковому обліку відображаються не всі операції, і за рахунок цього сплачується
менше податків, а також функціонування підприємств без ліцензій або необхідних дозволів.
Доходи від такої діяльності рідко поповнюють ВВП ‒ суттєва їх частина виводиться
з України, найчастіше спрямовується у офшорні території або залишається у якості
заощаджень, розміщених поза банківською системою.
Тіньові економічні процеси в Україні реалізуються у формі: махінацій
з держзакупівлями, неофіційних доходів, ухилення від сплати ПДВ та інших податків,
контрабанди і тіньового імпорту, реалізації підакцизного контрафакту, нелегального
видобутку корисних копалин і вирубки лісу, неофіційного обміну валют, виведення
капіталу за кордон тощо3.
Загалом, у 2017 р. серед причин поширення тіньової економіки в Україні можна
назвати наступні.
1. Економічні чинники: високий рівень оподаткування, у тому числі малого і
середнього бізнесу, нестабільність валютного курсу, криза фінансової системи, помилкова
депозитна і кредитна політика, діяльність незареєстрованих економічних структур.
2. Соціальні фактори: низький рівень життя населення, що сприяє розвитку
прихованих видів економічної діяльності, високий рівень безробіття (стрімкий розвиток
неофіційної або прихованої зайнятості), орієнтація частини населення на отримання доходів
будь-яким способом, високі комунальні платежі, недовіра до фінансової системи і владних
структур, розчарування у соціальних стандартах і системі соціального забезпечення,
низький рівень фінансової грамотності.
3. Правові фактори: недосконалість законодавства і зневіра у законодавчих реформах,
корумпованість державних службовців і правоохоронних структур, недосконалість
державного механізму по боротьбі з економічною злочинністю, неналежний рівень
покарань за економічні злочини, зневіра у правовій системі, незнання законів і невміння
захищати власні інтереси як населенням, так і юридичними особами.
Отже, традиційні причини високого рівня тіньової економіки в Україні формують
досить конкретний і короткий список. Серед них податкове навантаження, якого більшість
«тіньовиків» прагнуть уникнути, жорсткі закони ведення бізнесу (у згаданому вище
рейтингу Doing Business-2018 з регіону Центральна та Східна Європа Україна в рейтингу
посідає передостаннє місце, на одну позицію випереджаючи лише Киргизстан)4. Ряд авторів
1

Doing Business (2018). Благоприятность условий ведения бизнеса: Украина
<http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine> (2018, червень, 09).
2
Экономическая правда (2017). 6-7 миллионов украинцев не платят в Пенсионный фонд – Рева
<https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/07/5/626781/> (2018, червень, 09).
3
Экономическая правда (2017). 6-7 миллионов украинцев не платят в Пенсионный фонд – Рева
<https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/07/5/626781/> (2018, червень, 09).
4
Кущ, А. (2017). Бой с тенью. Почему теневая экономика позволит украинцам жить, как полякам. DSNEWS.
<http://www.dsnews.ua/economics/boy-s-tenyu-pochemu-tenevaya-ekonomika-pozvolit-ukraintsam-03112017220000>
(2018, червень, 09).
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вважає, що до переліку причин потрібно додати ще кругову поруку «хабародавець і
одержувач хабара». Дійсно, рівень корупції в Україні залишається стабільно високим.
У світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 р. Україна отримала 29 балів
зі 100 можливих, що на 2 бали більше за показник 2015 р., але у загальному підрахунку така
оцінка дозволила їй посісти тільки 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку разом із Україною
розділили Казахстан, Росія, Непал та Іран1. Знизити рівень сприйняття корупції можна
шляхом встановлення жорсткої системи покарань за корупційні діяння без жодних винятків
і реформування судової системи, яка на разі не є достатньо ефективною для виконання
завдання протидії корупції.
Каталізатором для зниження рівня тіньової економіки в Україні може стати подальше
зростання індексу інвестиційної привабливості. Цей показник є індикатором для прийняття
позитивних рішень інвесторами щодо фінансування у різні сфери економіки України.
Надходження достатнього обсягу доступного капіталу знизить необхідність пошуку
тіньових джерел для задоволення фінансових потреб учасників вітчизняної економічної
системи. У 2016 р. за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес
Асоціації, Індекс інвестиційної привабливості України став найвищим за 6 років. Водночас,
опитування експертів показали, що негативні настрої бізнесменів не зникли, але
послабилися. Цьому сприяли такі обставини, як підвищення рівня відкритості державних
даних, поступова дерегуляція економічної системи, помітний розвиток електронних
сервісів, спрощення процедури отримання дозвільних документів на будівництво,
мораторій на перевірки, послаблення валютного контролю, запровадження інституту
приватних виконавців, прийняття закону про squeeze-out тощо2. Електронні сервіси стали
суттєвим проривом і у боротьбі з тіньовою економікою безпосередньо. Так, електронна
система тендерів ProZorro, яка працювала в 2015 р. в тестовому режимі, тільки за цей період
заощадила бюджету понад 500 млн грн. Зараз, за оцінками експерта М. Нефьодова, ця сума
перевищила 2 млрд грн. ProZorro дозволяє бізнесу подавати шаблонні заявки на участь
в тендерах онлайн і позбавляє чиновників можливості відсіювати претендентів шляхом
вимоги зайвих довідок, виписок і будь-яких інших документів, тобто використання
надмірних бюрократичних процедур на власну користь. Торги проходять в інтернеті
в режимі анонімності режимі, тобто чиновники бачать цінові пропозиції не від конкретних
компаній, а від учасника під номером 1, 2 або 3. Краща цінова пропозиція визначається
автоматично. Також, з 1 липня 2015 р. в Україні запрацювала система електронного
адміністрування ПДВ, яка ускладнила проведення фіктивних операцій3.
Однак, зроблених урядом кроків для мінімізації рівня тіньової економіки, вочевидь,
поки що недостатньо для того, аби впевнено стверджувати, що її існування ніяким чином
не загрожує економічній безпеці держави. Тому необхідним є пошук додаткових
стратегічних орієнтирів для зниження рівня тіньової економіки в Україні до показників
європейських держав, адже для жаданого входження нашої країни до ЄС рівень її
економічного розвитку має демонструвати тенденцію до конвергенції з країнами союзу і
за цим параметром також.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень. Проведене
дослідження проблеми впливу тіньової економіки на рівень економічної безпеки України
дало змогу дійти таких висновків.
1

Бабенко, М. (2016). Мучительное просветление. Кто побеждает в войне с теневой экономикой в Украине.
Фокус <https://focus.ua/money/353671/> (2018, червень, 09).
2
Transparency International Україна (2016). Безкарність та недієве правосуддя тримають Україну на
корупційному дні <https://ti-ukraine.org/news/bezkarnist-ta-nediieve-pravosuddia-trymaiut-ukrainu-nakoruptsiinomu-dni/> (2018, червень, 09).
3
Економічна правда (2017). Індекс інвестиційної привабливості України став найвищим за 6 років
<https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/3/626672/> (2018, червень, 09).
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До переліку перспективних напрямів зниження рівня тіньової економіки в Україні
варто долучити: реформування судової системи, запровадження інституту омбудсменів,
введення суворої системи покарань роботодавців за неофіційне працевлаштування
персоналу, зниження кредитних ставок і підвищення ставок за депозитами, зниження рівня
непотизму у владних структурах і на державних підприємствах, забезпечення верховенства
права, справедливий розподіл державних коштів із мінімізацією корупційної складової у
цьому процесі, лібералізацію оподаткування малого і середнього бізнесу, зниження рівня
трансакційних витрат бізнесу тощо.
Зниження рівня тіньової економіки матиме позитивний вплив на стан економічної
безпеки держави. По-перше, стабілізація фінансової системи сприятиме підвищенню рівня
банківської, бюджетної, боргової, грошово-кредитної безпеки та безпеки небанківського
фінансового сектору. По-друге, виведення з тіні капіталу і інвестування його у різні
економічні сфери спрятиме підвищенню рівня інвестиційно-інноваційної безпеки. По-третє,
розвиток легального бізнесу, збільшення кількості офіційно зареєстрованих підприємств
стимулюватиме зайнятість населення, що сповільнить темп трудової міграції і стабілізує
рівень демографічної безпеки. А виробництво товарів і надання послуг у межах легального
сектору економіки матиме позитивний вплив на рівень виробничої і продовольчої
складових економічної безпеки України.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці сучасної методики
оцінювання рівня тіньової економіки та наданні пропозицій щодо інтеграції показника рівня
тіньової економіки до методики оцінювання рівня економічної безпеки держави.
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THE USА AND UK EXPERIENCE OF STIMULATING
EXPORT POTENTIAL OF THE COUNTRY THROUGH
EXPORT CREDIT INSURANCE
The article analyzes the US and UK experience of export credit insurance as one of the tools to
stimulate export potential of the country. The benefits of export credit insurance for the
exporter have been determined. On the basis of the analysis of the experience of export credit
insurance, suggestions on the development of the export credit insurance system in Ukraine
have been formulated. It has been investigated that the world market development of export
credit insurance began in the 20-30 years of the XX century, which led to the emergence and
improvement of the world private-public insurance sector. It has been found that private
insurance companies in the world leading countries are mainly unable to cover large financial
risks associated with high volumes of export credits. Thus, the state provides exporters with the
risk insurance based on the exporter/ importer assessment and consideration of the individual
characteristics of the buyer’s solvency and location.
Keywords: export credit, export credit insurance, exporter, importer, commercial and noncommercial risks.

Problem statement. Today in Ukraine, there are many shortcomings in the export credit
insurance market, primarily due to the lack of the state support for export operations, the illconceived mechanism of credit insurance related to the export of goods, the lack of market
infrastructure, high risks of insurance companies related to business risk insurance. Therefore,
in this context, the analysis of the experience of export credit insurance in the leading countries
of the world, such as the United States and Great Britain, is becoming particularly urgent.
The object of the article. The purpose of the study is to analyze the experience of leading
countries in stimulating the export potential of the country through export credit insurance and
identifying opportunities for using this experience in Ukraine.
Key findings of the article. In the study by O. Sokolovska1, it is noted that the export credit
insurance market began to emerge in different countries mainly in the 20-30 years of the twentieth
century. Thus, first institutions of the export credit insurance market arose in Switzerland in 1906,
in the UK – in 1919-1933, in Belgium, Germany, Italy, Australia, France, Spain, mainly in 19211929, in Japan, Poland, Sweden, Ireland- in 1930-1933, in the USA – in 1934. However,
in developing countries, the export credit insurance market began to develop in 1960-1990.
In Ukraine, Hungary, Kazakhstan, Poland and Russia, it has started to emerge since 1990. That is
why today the leading countries of the world effectively provide exporters with export credit
insurance services.
Export credit insurance is important for both domestic and global trade. The importance
of export credit insurance as a protection against the default of a trade partner is growing with the
liberalization of markets and the increase in cross-border shipments over the past decades.
Nowadays, the credit insurance market continues to develop due to the growth of economies
in different countries of the world, different economic and political risks as well as the needs of
exporters to ensure the fulfillment of obligations of buyers-importers. Thus, Fig. 1 shows
the dynamics of world-wide volume of insured export credits in 2005-2015, which indicates
an increase in the covered risk amount.
1

Sokolovska, О. (2016). Trade credit insurance: theoretical background and some international practices. Munich
Personal RePEc Archive <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74303/1/MPRA_paper_74303.pdf>. (2018, June, 09).
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In general, we can also note that the economic downturn and crisis phenomena do not
contribute to the development of the export credit insurance market, as they lead to a reduction in
the country’s exports, which is clearly confirmed by the data in fig. 1, and at the same time they
increase the level of commercial risk.
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At the same time, crisis phenomena lead to an increase in the importer’s insolvency risk,
which is confirmed by the data in Fig. 2 on the dynamics of world- class volume of insurance
premiums and payments from insurance of export credit in 2005-2015. Despite a constant growth
in insurance premiums, received by insurance companies and institutions from export credit
insurance, the volume of insurance payments increases accordingly.
International practice shows that the functioning of specialized agencies – Export Credit
Agencies (hereinafter – ECA), one of the main products of which is export and export credit
insurance, is effective in stimulating the export potential.
Today, ECA operate in more than 100 countries around the world. The most famous are
the French agency "COFACE" and the German insurance company "HERMES", as well
as the Export-Import Bank in the USA and "Control Bank" in Austria.
We shall pay more attention to the peculiarities of export credit insurance in the USA. In the
United States, export credit insurance is carried out by both private commercial risk insurance
companies and the United States Export-Import Bank (Ex-Im Bank) , a government agency that
assists in financing the exports of US goods and services in international markets. American
exporters constantly use the services of a special insurance broker, who selects the most favorable
rates. Private companies offer exporters an individual definition of insurance premiums depending
on the risk factors, while permanent and experienced exporters are offered specially designed
insurance programs. As a whole, the insurance rate for export operations is 1%, but the increased
risks can lead to its rise. Insurance companies can usually offer flexible and discretionary credit
limits. The Export-Import Bank of the United States offers risk coverage for exporters that deliver
goods and services to emerging markets, since insurance companies do not provide insurance
services because of high risks and possible losses1.
The advantages of export credit insurance in the United States market can be:
1. Reduction of the non-payment risk: protecting against financial loss due to the buyerimporter’s insolvency to 95% of invoiced sales.
2. Increased competitiveness of exporters: the opportunity to offer buyers the credit
necessary to expand the exporters’ activity in new markets and increase sales.
3. Improved liquidity: increasing cash flow by borrowing foreign receivables.
4. Assessment of credit management: export credit insurance improves credit risk
management on the basis of the international EXIM Expertise.
5. There is neither commission nor minimum premium. To execute the insurance contract,
the exporter must make a one-time advance deposit of $ 500.
6. The possibility of paying an insurance premium 30 days after the shipment of products2.
Depending on the exporter’s needs and the risk, export credit insurance costs can vary
from $ 0.55 to $ 1.77 for every $ 100 of the invoice value. For example, the most popular
insurance product "Express Insurance" allows an exporter to pay $ 0.65 for every $ 100
of the invoice value subject to a credit of up to 60 days. For a foreign buyer to ship the goods or
provide services worth up to 10,000 US dollars the exporter will spend on export credit
insurance only 65 US dollars.
Table 1 shows the cost of export credit insurance for small business exporters in the USA.
We can conclude that the Export-Import Bank of the USA offers the cheapest cost of export
credit insurance for exporters, therefore it is a competitive financial institution that stimulates
the export performance of producers.

1

International Trade Administration of USA (2018). Export Credit Insurance. <https://www.export.gov/article?id=
Trade-Finance-Guide-Chapter-9-Export-Credit-Insurance> (2018, June, 09).
2
Exim Export-Import Bank of the United States (2018). Official site of the Exim Export-Import Bank of the United
States <https://www.exim.gov/> (2018, June, 09).
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Table 1
The cost of export credit insurance for small business exporters in the USA
Private insurance
companies, US dollars for
every 100 US dollars of

Bank, US dollars
for every 100 US
dollars of

State insurance,
US dollars for every
100 US dollars of

1-60 days

0,55

0,20

0,16

61-120 days

0,90

0,33

0,27

121-180 days

1,15

0,43

0,35

181-270 days

1,45

0,54

0,43

271-360 days

1,77

0,65

0,53

Export credit term

Source: Exim Export-Import Bank of the United States. – Accessed mode :
<https://www.exim.gov/> (2018, June, 09).
In the UK, there is also a public-private export credit insurance market; however, as in the
United States, private insurance companies cannot cover significant financial risks and great
export operational costs.
Therefore, today in the UK, there is an Export Credits Guarantee Department (works as the
UK Export Finance Department, UKEF). The Department requires that the exporter should
conduct business in the UK, the term of the contract with the buyer-importer should be more than
two years if the buyer conducts business in the country, belonging to the European Union or other
high-income countries (Australia, Canada, Iceland, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland and
the United States of America , but this restriction does not apply to Greece at present) – the
delivery volume under the foreign economic contract should be at least 20% of that in the United
Kingdom; the exporter should prove the inability to obtain export credit insurance from private
insurance market entities1.
The state export credit insurance in the UK today covers 95% of the exporter’s potential
loss. In addition, it provides insurance against such risks as the buyer’s insolvency, the buyer’s
non-payment of any export contract amount, political, economic or administrative changes in the
import country that prevent the buyer’s export contract payments, military actions or civil unrest in
the buyer’s country, which adversely affect the execution of the export contract. The insurance
value is determined separately in each case and also depends on the level of potential risks.
It is appropriate to provide statistics on possible insurance sums for export operations which
can be covered by the Export Credits Guarantee Department in the UK in the context of importing
countries (Table 2).
In general, export credit insurance in the UK depends on the political and economic situation
in the country of the buyer-importer. Therefore, the Table 2 data allows us to draw several
conclusions: UK exporters working with buyers of developed countries can cover a higher level of
financial risks, they are given the opportunity for both short-term and long-term risk coverage
(Georgia, China, India). At the same time, UK exporters that have established sales in such
countries as Australia, Austria, Belgium, Canada, Estonia, France, Italy, Japan, the Netherlands,
Poland and South Africa are unable to take advantage of export credit insurance on a short-term
basis. In our opinion, this is due to the possibility for private sector insurance, as these countries
have a stable economic and political situation, which leads to a reduction in the risk of harm
1

Government of UK (2018). Export Insurance Policy <https://www.gov.uk/guidance/export-insurance-policy>
(2018, June, 09).
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Table 2
Limitations on export credit insurance in the UK in the context
of importing countries in 2018
Country
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Argentina
Armenia
Australia
Austria
The Bahamas
Belgium
Canada
China
Estonia
France
Georgia
Germany

13

Greece

14

India

15

Iran

16
17
18

Іраq
Italy
Japan

19

Kosovo

20

Libya

21
22

24

Netherlands
Poland
The Russian
Federation
South Africa

25

Ukraine

23

Possible amount of
insurance cover

Short-term
insurance cover

Medium-term or
long-term credit
insurance cover

1-2 billion euros
+
+
250-500 million
+
+
At least 4 billion euros
+
At least 4 billion euros
+
1-2 billion euros
+
+
At least 4 billion euros
+
At least 4 billion euros
+
At least 4 billion euros
+
+
2-3 billion euros
+
At least 4 billion euros
+
500-750 million euros
+
+
At least 4 billion euros
+
The possibility for credit operations insurance
with buyers-importers of the country
At least 4 billion euros
+
+
The possibility for credit operations insurance
with buyers-importers of the country
250-500 million
+
+
2-3 billion euros
+
At least 4 billion euros
+
Insurance risks are not
covered
The possibility for credit operations insurance
with buyers-importers of the country
At least 4 billion euros
+
At least 4 billion euros
+
The possibility for credit operations insurance
with buyers-importers of the country
2-3 billion euros
+
+
The possibility for credit operations insurance with buyers-importers
of the country

Source: compiled by the author on the basis of the UK Government Export Insurance Policy.
Accessed mode : <https://www.gov.uk/guidance/country-cover-policy-and-indicators>
(2018, June, 09).
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to private insurers. The UK exporters who can establish relations with importers of high-risk
countries, such as Ukraine, Russia, Greece, Libya, Iran, where there is a significant noncommercial risk (military conflicts, crises, slow economic growth) have little opportunity to get
government insurance services to cover export risks.
So, we can conclude that both in the UK and in the US, export credit state insurance is
carried out primarily in case of the inability of the private sector to cover commercial and noncommercial export risks. Such a policy stimulates exports and production in countries and
provides producers with an opportunity to cooperate with foreign buyers. In these countries, the
export credit insurance value depends on the assessed risks and is based on the individual
assessment of the export credit size, the duration of the exporter-importer business relations, as
well as financial and political risks in the importer country.
Conclusions and further research perspectives. Consequently, the study leads to the
following conclusions: the export credit insurance market is constantly evolving and growing due
to the needs of exporters in covering commercial and non-commercial risks. In the world
developed countries, insurance is provided primarily by the public sector, whose services are
significantly cheaper than the cost of insurance from private insurers. This trend is caused by
a high risk of export credits for the private sector due to existing political risks. The government of
the world leading countries has created special state agencies, particularly in the United Kingdom
and the USA, which provide export credit insurance in order to stimulate exports and develop the
economy. The mechanism of export credit insurance of these institutions is quite simple and is
based on the risk assessment of export operations which is influenced primarily by the political
and economic factors of the importing country. Thus, public institutions introduce financial
restrictions on export credit insurance for those exporters who deliver goods and services to highrisk countries. And in many cases, insurers individually consider the possibility of providing
export credit insurance services because of the high political risk.
Unlike the United States and Great Britain, Ukraine does not have its own system of state
financial support for exports, and therefore cannot stimulate export development in a sufficient
amount. The introduction of effective mechanisms will allow to create new opportunities for the
economic development of Ukraine. The first stage of these changes should be the development
of a clear export insurance program in terms of export countries and leading Ukrainian partners
taking into account the level of the countries’ political and economic risk and determining
the maximum allowable insurance amounts to minimize insolvency risks, as well as introducing
flexible insurance rates depending on the credit terms and introducing an individual approach to
insurance. It is also necessary to accelerate the formation of the state export credit insurance
market and the mechanism for its implementation and maximum simplifying the procedure
of licensing insurance companies that will provide export credit insurance services. The next step
must be to get banking institutions interested in the cooperation on export credit insurance
by including the service in the list of first-class deposits on an equal basis with the domestic
government bonds. And at the end it is also important to stimulate the development of a private
export credit market in Ukraine and to assign the function of the main insurer to the state, which
should become the main insolvency guarantor. This will ensure trust building in insurance services
in Ukraine.
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CLUSTER ANALYSIS OF REPUTATION
RISK LEVEL OF UKRAINIAN BANKS
The article is devoted to the problems of estimating the level of reputation risk of modern
Ukrainian banks. The methodical principles of implementation of cluster analysis during
reputation risk level diagnostics were substantiated: algorithm of analysis performance was
offered; seven stages were distinguished; their logical sequence was defined. The connection
was formalized and the necessity of using the following quantitative indicators of banks business
reputation assessment was proved: level of the term clients’ funds in liabilities; ratio of the loans
classified by the first category of quality with the total loan portfolio; coefficient of the capital
participation in the formation of assets and their protection against risks. Based on the results of
the banks cluster analysis according to the level of reputational risk, 3 clusters were built; each
of them obtained characteristics and recommendations for minimizing possible losses from the
risk of business reputation loss.
Keywords: bank, risk, business reputation, capital, loan, cluster, analysis, financial resources.

Problem statement. The current conditions for the development of the banking system
of Ukraine are caused by the structural disproportions in the economy and its financial sector,
which result in a constant volume increase regarding the problem loans and their reserves,
problems with borrowing resources and their timely return, withdrawal a significant number
of banks from the banks market. The above mentioned intensifies the instability in the banking
services market, deepens distrust to domestic banks, and in general leads to the loss of their
positive business reputation, that is, to the occurrence of reputational risk.
The effective solution of these problems depends on the creation of appropriate conditions
for the development of both the economy and the banking sector. Therefore, there arises a need to
perform an assessment of the reputational risk level of the Ukrainian banks, which results will
allow to determine the conditions and objectives of maintaining a positive image and business
reputation of both a certain separate bank and the banking system as a whole.
Analysis of recent studies and publications. The conducted analysis of the scientists’ research
indicates that the term "reputational risk" was first used in 1988, but due to the development
of information and communication technologies since the early twenty-first century it has been
increasingly used by researchers and practitioners. This is confirmed by the results of J. Farrell’s
analysis, who emphasizes that from 2003 to 2011, the number of printed and electronic publications
using the concepts of "reputational risk", "corporate reputation" grew annually by an average of 13%1.
Problems of determining the nature and formation of reputation risk management methods
are considered in the scientific works of the foreign researchers: A. Griffin, who justifies the need
for strategic management of reputation risks2; A. Zaman, who defines the features of the
reputational risks influence on the creation of additional cost3; R. Eccles, who provides the
essential characteristics of business reputation4, and others.
1

Farrell, J. (2015). Reputation Risk: Beyond Solution Provider Hype and Now a Core Enterprise Risk? Intelligent
management trends. <http://www.intelligentmanagementtrends.com/blog/reputation-risk-beyond-solution-providerhype-and-now-a-core-enterprise-risk> (2015, June, 25).
2
Гриффин, Э. (2009). Управление репутационными рисками: Стратегический подход. Москва: Альпина
Бизнес Букс, 237.
3
Заман, А (2008). Репутационный риск: управление в целях создания стоимости. Москва: Олимп-Бизнес, 416.
4
Eccles, R.G., Newquist, S.C., Schatz, R. (2007). Reputation and its risks. Harvard Business Review, 85 (2), 104-117.
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Among the domestic researchers the following of them devoted their works to the problems
of reputational risks management: Zh. Dovgan, T. Golovchenko, L. Kuznetsova, N. Maslova,
K. Trostianska, etc. For example, N. Maslova states that, in case of the financial and credit
institutions, the business reputation determines the clients’ and partners’ advantages, provides
strength and efficiency of business relationships, financial indicators and market well-being of the
bank1. L. Kuznetsova emphasizes the threat to the business reputation of the banks in liberalizing
the standards of regulating banking operations with derivatives2.
However, despite a sufficient number of scientific works devoted to the development
of reputational risks, the problem of their identification3 and the assessment for the development
of effective management decisions in the banking activities are not clearly investigated; there is
a fragmentary approach to the organizational and applied aspects of managing such risks and there
are no guidance papers on assessments of the banks reputational risk.
The object of the article. The aim of the article is to quantify the level of the reputational
risks of the Ukrainian banks on the basis of the cluster analysis.
In order to achieve this target, the following tasks were solved: algorithm for conducting
the cluster analysis was developed; three clusters of Ukrainian banks were distinguished by the level
of reputational risk; analysis of the results of clustering Ukrainian banks was conducted;
recommendations were made regarding the minimization of the risks of the business reputation loss.
Presentation of basic material of the research. The business reputation of the bank
characterizes its position in the financial market, which is determined on the basis of modern
methods of assessing the reputational risk in order to identify its place (rank) in a particular group
of banks or in the banking system; the cluster analysis is one of such methods. Determining the
groups of Ukrainian banks upon the level of risk of their business reputation is an important and
relevant analysis category. The analysis results can be used in forming the bases of strategic
management of banks reputational risks in order to increase the society’s trust in them. The cluster
analysis is a grouping of objects, but its main difference from the usual grouping is that each
cluster contains the similar objects that differ markedly from the objects of the other clusters4.
Consequently the cluster analysis is a multidimensional statistical procedure that collects data
containing information about the selection of objects and then arranges objects in relatively
uniform groups.
The main purpose of the cluster analysis is to split a large number of researched objects and
features into uniform groups or clusters in the appropriate sense. This means that the task on
grouping data and identifying the corresponding structure is solved.
In our research, the clustering of Ukrainian banks was performed on the basis of the method
of the cluster "K-means" analysis with the aim to identify the uniform groups upon the feature of
the "business reputational risk" in the banking market. The use of the cluster analysis does not
require any prior knowledge of the analyzed indicators, so the task of the cluster analysis is usually
solved in the initial stages of the research, when there is not enough information. Its solution helps
to understand better the nature of the objects analyzed5.
The main type of tasks solved by the k-means algorithm is the presence of assumptions
(hypotheses) regarding the number of clusters; in such case they must be different as far
1

Маслова, Н. (2010). Бренд банку: сутність, елементи, вплив на клієнтів. Вісник КНТЕУ, 5, 24–32.
Кузнєцова, Л.В. (2015). Інноваційні фінансові інструменти захисту банків від ризиків на кредитному ринку.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки, 15 (2), 142–145.
3
Basel Committee on Banking Supervision (2009). Consultative Document. Proposed Enhancements to the Basel
II Framework < http://www.bis.org/publ/bcbs150.pdf> ( 2009, April, 17 ).
4
Григорук, П.М. (2006). Багатомірне економіко-статистичне моделювання. Навчальний посібник для
студентів ВНЗ. Львів: Новий Світ-2000, 146.
5
Буреева, Н.Н., Захарова, Е.Н., Радченко, С.А. (2007). Многомерный статистический анализ с использованием
ППП STATISTICA. Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации, 112.
2
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as possible. The choice of the "k" number can be based on the results of previous theoretical
studies or intuition.
In order to determine the target function of the classification, it is necessary to enter
a characteristic indicating the degree of coherence of this classification with the introduced
topology. The banks Xi and Xj will be assigned to one cluster, if the distance between these banks
is quite small, and to the different clusters – if it is large enough. For each pair of banks,
the “distance” between them, that is the level of their similarity, is to be measured.
In order to solve the tasks of cluster analysis of the risk of the banks business reputation loss,
it is necessary to determine the sequence of the research, which is shown in the Fig. 1
1. Developing
the algorithm for
the implementation
of the task set

2. Choosing
the clustering method
and metric distance

4. Choosing indicators
upon which the banks
will be assessed
in the selection

5. Defining
the required number
of clusters

3. Determining
the selection of banks
for clustering

6. Analyzing and
visualizing the results
obtained

7. Developing recommendations and proposals to strengthen
the business reputation of the banks for each of the clusters
Fig. 1. Algorithm for carrying out the cluster analysis of the level
of the banks reputational risk
Source: constructed by the author on the basis of data1
The first stage of performing the cluster analysis of the level of the bank reputational risk is
the development of the algorithm for the implementation of the task set. The peculiarity of this
stage is the study of the possibilities of the cluster analysis for the consistent solution of this
subdivision task. Determination of the features and methods of the cluster analysis allowed
proceeding to the second stage of the research: choosing the clustering method and metric
distance.
The second stage of the cluster analysis is the choice of the clustering method and metric
distance. At this stage, the method of clusterization, most rational for the research of the banks
competitiveness, was determined, namely the method of k-means, which belonged to the category
of non-hierarchical methods. In our research the objects were the domestic banks. There were
determined two signs of the characteristics: internal and external uniformity. The research was
carried out by the program STATISICA 10.0 using the "cluster analysis" function. This method
allows fulfilling the task of identifying the number of clusters of the banks on the basis
of economic interpretation of the competition processes of the domestic banks in the market.
In the process of the cluster analysis, the distribution of the researched set of banks
for the uniform groups is performed upon a certain number of indicators. An important practical
1

Горелова, Г.В., Захарова, Е.Н., Радченко, С.А. (2006). Исследование слабоструктурированных проблем
социально-экономических систем: когнитивный подход. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского
университета, 334.
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value of this analysis method is that it is possible, on its basis, to perform grouping not only upon
one or several parameters, but also upon a certain number of absolute and relative indicators.
The third stage of the performed analysis is the determination of the number of banks, which
indicators shall be used in analyzing the business reputation of Ukrainian banks. The selection
included 93 banks, which, according to the NBU data, conducted their activity as of the date
of 01.01.20181.
The fourth stage of clusterization is the formation of the information base of the source data,
which are necessary for determining the business reputation of domestic banks in the market
of banking services. The research used statistical information on the results of activity
of the domestic banks, which was provided by the National Bank of Ukraine.
In order to construct clusters, we shall define the main indicators of activity that characterize
the business reputation of Ukrainian banking institutions, as well as its risk: X1 is a level of term
clients’ funds in liabilities, %; Х2 is a ratio of loans, classified by the first category of quality, to
the total loan portfolio, %; Х3 is a coefficient of capital participation in the formation of assets, %.
The first indicator characterizes the growth of stability of the resource base of the bank, that
is, characterizes the trust of the population and other investors; the second indicator characterizes
the quality of the loan portfolio, that is, the level of the credit risk and the availability of conditions
for timely fulfillment by the bank of its financial obligations; the third indicator characterizes
the security of the assets (including low-quality ones) by own capital, that is, it determines
the capital adequacy in activating the activity and covering various risks of the bank, including
the reputational one.
At the fifth stage of the cluster analysis, based on the results of the domestic banks, we
performed the multidimensional cluster analysis of 82 operating banks as of 01.01.2017 upon the
given indicators.
The graph of the unification scheme splits all the banks into several groups, so we can make
an assumption on the number of clusters. In this case, we assumed that there were 3 clusters
present.
Consequently, we ranked the banks represented for the analysis by the latent sign "Business
Reputation", that is, the placement of values in a certain order in terms of importance, significance,
and made assumptions about the presence of 3 clusters.
In order to clarify the classification in the second stage, an iterative procedure was used,
namely the K-means method.
The k-means method is a clustering method which purpose is to divide n observations into
k clusters, so that each observation belongs to a cluster with its closest average value.
As a result of classification by the k-means method the banks were unified into three
clusters:
– 16 banks (Public Joint-Stock Company "BTA Bank", Public Joint-Stock Company
"BANK ¾", Public Joint-Stock Company "VERNUM BANK ", etc.) got into the 1st cluster;
– 32 banks (Joint-Stock Company “Raiffeisen Bank Aval”, Joint-Stock Bank
“UKRGAZBANK”, Joint-Stock Company “UkrSibbank”, Public Joint-Stock Company
"CITIBANK", etc.) got into the 2nd cluster;
– 45 other banks (Public Joint-Stock Company “Commercial Bank "PRIVATBANK", JointStock Company "OSHCHADBANK", Joint-Stock Company "Ukreximbank", Public Joint-Stock
Company "SBERBANK", etc.) got into the 3rd cluster.
At the next, the sixth, stage, we analyzed the obtained results of the cluster analysis of the
business reputation of Ukrainian banks in the market that required further interpretation, research
and study of the properties and characteristics of banks for the possibility of accurate description
of the formed clusters.
1

Основні показники діяльності банків України 2018 (Національний банк України). Офіційний сайт
Національного банку України. <https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art> (2018, апрель, 17).
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Firstly, we conducted the research of the influence level of each of the proposed factors
on the bank’s involvement into a particular cluster; with this aim we calculated the average values
of the bank indicators by clusters (Table 1)
Table 1
Average values of the banks’ indicators by clusters
Factors
Clusters

X1 is a level of
term clients’ funds
in liabilities, %

Х2 is a ratio of loans,
classified by the first
category of quality,
to the total loan
portfolio, %

Х3 is a coefficient
of capital participation
in the formation
of assets, %

1

37,37

45,76

72,48

2

33,40

65,69

22,52

3

45,77

22,65

19,43

By the results of the analysis, we concluded that the first factor (X1, the level of term clients’
funds in liabilities) occurred to be the factor determining the assignment of banks
to the 3rd cluster; the second factor (Х2, the ratio of credit operations, classified according
to the first category of quality, to their total amount) occurred to be the factor determining
the assignment of banks to the 2nd cluster; the 1st cluster was constructed taking into account
the influence of the factor X3 (assets protection by own capital).
Now let’s characterize the results of the clusterization. The first cluster is represented
by 15 banks, most of which are the banks with the smallest amount of assets in the banking
system. The following averaged indicators are typical for such banking institutions: the level
of term clients’ funds in liabilities is equal to 37.37%, the ratio of credit operations, classified
according to the first category of quality, to their total amount is equal to 45.76%, and the
coefficient of capital participation in the assets formation is equal to 72.48%. The latter indicator is
the highest among all the clusters, therefore, these banks are sufficiently protected by their own
capital, and their financial stability is sufficiently secured with capital that is able to protect the
bank against the potential risky losses today and in the nearest future. That is, their activity in the
market of banking services and their business reputation are protected by their own capital. The
second cluster includes 26 banks, among them the largest assets belong to Joint-Stock Company
“Raiffeisen Bank Aval”, Joint-Stock Bank “UKRGAZBANK”, Joint-Stock Company
“UkrSibbank”. The following averaged indicators are characteristic for these banks: the level
of term clients’ funds in liabilities is equal to 33.40%, the ratio of credit operations, classified
according to the first category of quality, to their total amount is equal to 65.69%, and the
coefficient of capital participation in the assets formation is equal to 22.52%. This group of banks
has the smallest number of depositors to trust their long-term funds, as the first indicator in this
bank is the lowest one. In view of this, the banks have a high-quality loan portfolio to form
a positive business reputation (X2 has a maximum value of almost 65% of loans classified under
the 1st category of quality). The banks of this cluster need to increase their trust in themselves and
strengthen their positive business reputation on the basis of managerial, marketing, organizational
measures in order to increase the sustainability of attracted resources (term deposits), as well as to
increase their capital, since the last indicator of the ratio of capital to the assets is rather low
in comparison with the banks of the other clusters.
The third cluster includes 41 banks, among which the largest banks according to the assets
amount are Public Joint-Stock Company “Commercial Bank "PRIVATBANK", Joint-Stock
Company "OSHCHADBANK", Joint-Stock Company "Ukreximbank", Public Joint-Stock Company
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"SBERBANK", etc. The following averaged indicators are typical for such banking institutions:
the level of term clients’ funds in liabilities is equal to 45.77%, the ratio of credit operations,
classified according to the first category of quality, to their total amount is equal to 22.65%, and the
coefficient of capital participation in the assets formation is equal to 19.43%. The analysis of the
obtained results allows us to make a conclusion that the depositors trust the banks of this cluster
more than others, but this is the result of a positive business reputation gained for a long period
of their operation, while the indicators, characterizing the modern low-quality loan portfolio, as well
as the least degree of protection by own capital against the possible losses caused by various types
of bank risks, show an accumulation of reputational risk. Therefore, the banks of this cluster need to
improve the quality of their loan portfolio, to negotiate with borrowers for repayment of bad debts,
and to approach more closely the indicative assessment of potential borrowers.
Conclusion. The development of communication and information technologies promotes
the need for constant adaptation of banks to the modern conditions of functioning of the economy
by improving risk management processes. In recent years, the risk of the bank business reputation
occurred to be undervalued, unregulated and least studied among the existing banking risks.
The research performed confirms the hypothesis that the level of the bank’s protection
of borrowed financial resources with the capital determines and protects the business reputation
of the bank in the market and creates conditions for minimizing the reputational risk. The quality
management of this risk allows forming the society’s positive beliefs and trust in the bank, which
is a prerequisite for its competitiveness, financial stability and sustainable development in modern
conditions.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО
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TRENDS OF BANKING SUPERVISON DEVELOPMENT
IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF TRANSITION
TO INTERNATIONAL STANDARDS
The essence and purpose of banking regulation and banking supervision are determined.
The task of banking supervision in the modern conditions is distinguished. The objects and
subjects of banking supervision in Ukraine are established. The expediency of creation in Ukraine
of the unique body supervising the market of financial services is emphasized. The ways
of organizing supervisory systems in developed countries are described. The effectiveness of the
form of banking supervision in Germany is substantiated. The peculiarities of supervision over
the activity of domestic commercial banks are specified. The challenges of the supervision
system over the functioning of the banks in Ukraine are ascertained. The trends of Ukrainian
banking system development under the conditions of transition to international standards are
put forward.
Keywords: bank, banking system, banking regulation, banking supervision, firmness of the
banking system.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку банківського нагляду охоплюють
широке коло питань, що стосуються організаційних аспектів його реалізації та
реформування інститутів системи банківського нагляду і регулювання; змісту та цільової
спрямованості моніторингу за станом фінансово-кредитної системи і в цілому
методологічних засад його здійснення1 .
Банківська система в цих умовах виступає найважливішим елементом економіки
країни та відіграє важливу роль в забезпеченні її надійності та фінансової стійкості. Тому
стабільний розвиток банківської системи є стратегічним завданням в умовах європейської
інтеграції України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх публікацій свідчить, що
окремі питання банківського регулювання та нагляду розглядалися в роботах таких вчених,
як: Грушко В.І, Костенко В.В., Міщенко В.І. та ін. Проте, залишається недостатньо
дослідженим аспект розвитку банківського нагляду саме в умовах переходу до міжнародних
стандартів.
Мета статті полягає в дослідженні зарубіжного досвіду нагляду за діяльністю банків
та виділення напрямків вдосконалення банківського нагляду в умовах переходу
до міжнародних стандартів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Європейський вектор розвитку
вітчизняних банківських установ повинен супроводжуватись приведенням у відповідність
до міжнародних стандартів системи банківського регулювання та нагляду.
1

Новікова, Т. (2015). Основні тенденції вдосконалення системи банківського регулювання та нагляду
в Україні. Вісник Університету банківської справи, 2 (23), 98-102.
26

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 3 2018

Визначимо сутність та мету банківського регулювання та нагляду. Банківське
регулювання – це комплекс заходів та засобів, за допомогою яких держава через НБУ та
інші уповноважені органи забезпечує стабільність функціонування банківського сектору
країни. Орган банківського регулювання розробляє норми та положення, яких комерційні
банки мають дотримуватись.
Банківський нагляд – діяльність, що передбачає контроль за діяльністю банків другого
рівня з боку Національного банку України. Головною метою банківського нагляду виступає
підтримка стабільності банківської системи держави, а також захист інтересів кредиторів та
позичальників. Орган банківського нагляду здійснює перевірку відповідності показників
діяльності кредитних установ встановленим нормам та вимогам, які розроблені
регулюючим органом. Також орган банківського нагляду вживає відповідні заходи
у випадку виявлення недоліків в діяльності банківських установ. Головним завданням
органів банківського нагляду буде стимулювання процесу управління кредитним ризиком
та створення ефективної системи управління кредитним ризиком. При створенні
ефективного середовища органи банківського нагляду суттєво впливають на інших
учасників процесу управління кредитним ризиком. Тобто органи банківського нагляду
створюють правове середовище управління кредитним ризиком банку. Таким чином,
банківський нагляд буде виступати засобом банківського регулювання.
Отже, метою банківського регулювання та нагляду буде виступати забезпечення
фінансової стійкості банківської системи країни, захист інтересів вкладників та кредиторів
стосовно безпеки збереження коштів на рахунках в банківських установах. На нашу думку,
удосконалення банківського нагляду вимагає приділення значної уваги до діяльності
проблемних банківських установ. В умовах глобальних зрушень діяльність вітчизняних
комерційних банків повинна відповідати міжнародним стандартам системи банківського
нагляду.
Наведемо окремі трактування поняття «банківський нагляд» (табл.1).
Вважаємо, що банківський нагляд – це сукупність дій, які здійснює орган банківського
нагляду в межах його повноважень у відповідності до норм з метою забезпечення
безперебійного функціонування банківського сектору країни, а також захисту інтересів
кожного учасника процесу кредитування.
Завданнями банківського нагляду в сучасних умовах, на нашу думку, будуть
виступати:
 Підтримка стабільності банківської системи країни;
 Захист інтересів учасників кредитного процесу;
 Розробка та впровадження наглядових стандартів в банківських установах;
 Аналіз фінансового стану банківських установ, контроль за дотриманням чинного
законодавства;
 Усунення виявлених проблем в діяльності банків;
 Ліцензування банківських установ.
Також погоджуємось з Солодкіною О.В.1, яка відмічає, що об’єктом банківського
нагляду виступає саме банківська діяльність, тобто проведення банківськими та
міжбанківськими установами та їхніми підрозділами (філіями, відділеннями,
представництвами) банківських операцій на основі ліцензій, одержаних від Національного
банку при здійсненні банківських операцій.
Суб’єктами, що здійснюють банківський нагляд, є: ревізійна комісія як виборний
орган банку, що здійснює нагляд за дорученням загальних зборів або Ради банку з метою
захисту інтересів учасників банку; внутрішній аудитор – підрозділ банку, що здійснює
1

Солодкіна, О.В. (2004). Поняття і значення банківського нагляду в системі правового регулювання
банківської діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 60-62, 125-128.
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Таблиця 1
Визначення поняття «банківський нагляд»
Лещенко В.В.1
Міщенко В.І.2

Закон України
«Про Національний банк
України»3

Костенко В.В.4

Грушко В.І.5

Пистогов Є.А.6

Хаб’юк О.7

1

Банківський нагляд у широкому розумінні є система, яку використовує
уряд для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, її
безпеку.
Банківський нагляд – моніторинг процесів, що мають місце у
банківській сфері на різних стадіях функціонування банків, а саме:
створення нових банків та їх установ, діяльності банків, реорганізації та
ліквідації банків.
Банківський нагляд (banking supervision) – система заходів щодо
контролю та активних впорядкованих дій Національного банку
України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими
особами, стосовно яких національний банк України здійснює наглядову
діяльність, законодавства України і встановлених нормативів з метою
забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів
вкладників та кредиторів банку.
Банківський нагляд – це вид відомчого контролю, система моніторингу
та активних впорядкованих дій, здійснюваних центральним банком та
інших уповноважених наглядових органів, з метою забезпечення дотри
мання комерційними банками законодавства.
Банківський нагляд – це моніторинг процесів, що мають місце у
банківській сфері на різних стадіях функціонування банків, а саме:
створення нових банків та їх установ, діяльності банків, реорганізації
та ліквідації банків.
Банківський нагляд проводиться з метою забезпечення надійності і
стабільності окремих банків і передбачає цілісний і постійний нагляд
(контроль) за здійсненням банками своєї діяльності у відповідності з
діючими нормами законодавства та інструкціями. До того ж автор
наголошує, що з точки зору правового підходу, «банківський нагляд» –
це здійснюване спеціальним державним органом або органами постійне
спостереження за діяльністю не підпорядкованих йому юридичних осіб
(банків) з метою виявлення порушень банківського законодавства.
Банківський нагляд – це повноваження органу банківського нагляду
щодо контролю банківської діяльності (= моніторинг + застосування
заходів впливу) в межах наданих законодавством, та його нормотворчу
діяльність.

Лещенко, В.В. (2016). Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання.
Інвестиції: досвід та практика, 6, 132-136 <http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2016/27.pdf> (2018, червень, 08).
2
Міщенко, В.І. (2004). Банківський нагляд: Навчальний посібник. Київ: Знання.
3
Закон про Національний банк України 2007 (Верховна Рада України). Законодавчі і нормативні акти
з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”, 11 (140), 21-44.
4
Костенко, В.В. (2015). Теоретичні аспекти банківського нагляду в Україні: сутність та його види.
Глобальні та національні проблеми економіки, 7, 704-708. < http://global-national.in.ua/archive/7-2015/149.pdf>
(2018, червень, 08).
5
Грушко, В.І. (2004). Банківський нагляд: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр навчальної
літератури.
6
Пистогов, Є.А. (2010). Банківський нагляд як складова банківського регулювання: теоретико-правовий аналіз
< http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_3_2010/03_03_05.pdf> (2018, травень, 30)
7
Хаб’юк, О. (2008). Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету.
Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 260.
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нагляд за дорученням Правління банку, інформує його про можливість банківського ризику
та розробляє заходи щодо його попередження; зовнішній аудитор банку, який виконує свої
функції на договірних засадах і повинен надавати об’єктивну незалежну інформацію про
стан банку; Генеральний департамент банківського нагляду, його департаменти та інші
підрозділи Національного банку України, що наглядають за діяльністю банків, розробляють
методологію нагляду та контролюють адекватність і якість виконання своїх обов’язків
іншими суб’єктами банківського нагляду. Крім того, автор наголошує, що діяльність
служби банківського нагляду дає позитивні результати тільки в тому випадку, коли вона
підкріплена міцним законодавством і чіткими правилами регулювання діяльності, а
наглядовий орган має право і повноваження здійснювати дієвий нагляд, чинити швидкі та
ефективні дії відносно проблемних банків.
Крім того, сучасні вітчизняні науковці1 вважають, що доцільним було б залишити за
Національним банком України функцію банківського регулювання, яка відповідно до
Закону України «Про Національний банк України» полягає у створенні системи норм, що
регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності,
порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського
законодавства. Також наголошено, що з урахуванням європейського досвіду, до створення
єдиних органів нагляду за усім ринком фінансових послуг було б доцільним створення в
Україні єдиного органу нагляду за ринком фінансових послуг або надання вже створеному
органу – Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
повноважень саме щодо нагляду за всім ринком фінансових послуг, зокрема і за діяльністю
комерційних банків.
Також доведено2, що в багатьох країнах відповідальність за нагляд за комерційними
банками покладено на центральний банк. Більшість банків контролюються відносно
великою кількістю регулюючих органів. Це обумовлено тим, що більшість банків надають
широкий діапазон фінансових послуг, і в багатьох країнах регулювання розподілено між
комерційною банківською справою, інвестиційною банківською справою, управлінням
активами та страхуванням.
Цікавим є факт, що в наш час можна виділити три групи країн, відмінних у способах
організації побудови наглядових систем, місцем і роллю центрального банку них3 (рис 1.):
– країни, в яких наглядова діяльність здійснюється лише центральним банком
(Україна, Австралія, Великобританія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Нова Зеландія,
Португалія);
– країни, в яких наглядова діяльність здійснюється центральним банком спільно з
іншими органами (США – Федеральна резервна система спільно з міністерством фінансів,
незалежним агентством і Федеральною корпорацією страхування депозитів; Швейцарія –
центральний банк спільно з банківською комісією; Німеччина – Бундесбанк спільно з
Федеральною службою кредитного контролю);
– країни, в яких наглядова діяльність здійснюється не центральним банком, а іншими
органами (Данія, Канада, Люксембург, Швеція, Австрія, Фінляндія, Норвегія).

1

Дворецька, М.І. (2010). Теоретичні і практичні аспекти здійснення банківського нагляду в Україні. Вісник
Вищої ради юстиції, 3, 90-97.
2
Фрост, С. М. (2006). Настільна книга банківського аналітика: Гроші, ризики і професійні прийоми.
Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс.
3
Лещенко, В.В. (2016). Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання.
Інвестиції: досвід та практика, 6, 132-136.
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1. Країни, в яких наглядова діяльність
здійснюється лише центральним банком
(напр., Україна)

Варіанти
побудови
наглядових
систем

2. Країни, в яких наглядова діяльність
здійснюється центральним банком
спільно з іншими органами (напр., США)

3. Країни, в яких наглядова діяльність
здійснюється не центральним банком,
а іншими органами (напр., Швеція)

Рис. 1. Варіанти побудови наглядових систем в країнах світу
До того ж, у Німеччині банківський нагляд започатковано в 1619 році у формі нагляду
за приватними банками, які мали право на випуск 16 банкнот. В 1765 році виник нагляд
за державними банками, а в 1838 року – нагляд за ощадкасами. В 1874 році в рамках
консультацій до законодавчого процесу було винесено на обговорення питання нагляду
за всією банківською системою, яке відкинули з огляду на проголошену в 1869 році свободу
професії. Банківські кризи 1901 та 1906-1907 років призвели до стриманого розширення
вимог щодо публікації звітності, отримання дозволу на здійснення банківської діяльності та
її обмеження1 .
Варто погодитись з автором2 , на думку якого найбільш ефективною та організованою
серед європейських країн буде вважатись форма нагляду за банківською діяльністю
Німеччини. У Німеччині існує система банківського нагляду, у рамках якої Бундесбанк
розділяє обов’язки по нагляду з Федеральним відомством нагляду за кредитною системою,
що розташовується в Берліні та здійснює державний нагляд за всіма кредитними
установами. При цьому відомства є самостійними федеральними верховними органами, які
підпорядковуються вказівкам федерального міністра фінансів.
Крім того, автор справедливо наголошує на тому, що суть німецького банківського
нагляду полягає в розробці стандартних балансових показників, контролю за їх
дотриманням та аудиторській перевірці правильності бухгалтерської звітності. Балансові
показники визначають допустимі межі ризиків кредитних, ринкових, курсових коливань
ліквідності насамперед з точки зору їх відповідності власному капіталу банків. Завданням
наглядових органів є також перевірка методик розрахунку показників, покладених в основу
індивідуальних систем оцінки ризиків. Ефективне функціонування економіки вимагає
загальновизнаних регулюючих положень. Якщо вони занадто широкі, ринок створює власні
правила; занадто вузькі − гальмують економічну активність і конкуренцію. У Німеччині
органи нагляду уповноважені проводити виїзне інспектування банків. Проте проводять його
вкрай рідко, в основному, працюючи з матеріалами зовнішніх аудиторів. Важливою
1

Хаб’юк, О. (2008). Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету.
Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 260.
2
Степаненко, М.Л. (2013). Можливості вдосконалення механізмів контролю банківської діяльності на основі
досвіду європейських країн. Вчені записки Університету КРОК, 33, 118-122.
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особливістю банківського нагляду в Німеччині є те, що виїзні інспектування проводяться
також для того, щоб оцінити й утвердити систему внутрішнього контролю й аудиту
в банківській установі.
Успішним у світі є приклад Великобританії, в якій застосовується модель нагляду
за фінансовим ринком єдиним регулятором. Таким органом виступає Управління
фінансових послуг. У Великобританії з 1 грудня 2001 р., тобто з дня набрання чинності
Закону «Про фінансові послуги і фінансовий ринок», відбулось формальне покладення усіх
повноважень і відповідальності за здійснення нагляду на фінансових ринках на Управління
фінансових послуг. Даному органу також надано досить широкі можливості у здійсненні
регулювання банківської діяльності.
Зазначимо, що нагляд за діяльністю комерційних банків Національний банк України
може здійснювати у безвиїзній та виїзній (інспекційні перевірки) формі. При цьому
безвиїзний нагляд може застосовуватись з метою моніторингу рівня кредитного ризику та
порівняння його з однорідним банком. Інспекційна перевірка – з метою оцінювання
ефективності системи управління кредитним ризиком. Інспекційну перевірку здійснюють
уповноважені Національним банком України особи відповідно до Положення
Національного банку України «Про планування та порядок проведення інспекційних
перевірок» № 145 від 04.04.2018 року1.
Мoнiтoринг вiдбувається на рiзних рiвнях, зoкрема на рiвнi фiлiй та вiддiлень шляхoм
oбрoбки репoзитарнoї звiтнoстi. Загальний oбсяг статистичнoї iнфoрмацiї, яку
oдержує НБУ, є дoстатнiм для oрганiзацiї актуальнoї бази пoказникiв грoшoвo-кредитнoї
статистики. При цьому перелiк пoказникiв грoшoвo-кредитнoї статистики oбмежується
даними прo мoнетарнi агрегати, регулятивнi ставки НБУ та ставки банкiв пo кредитах i
депoзитах, рiвень iнфляцiї та абсoлютнi пoказники пo депoзитах та кредитах банкiв. Брак
належнoї статистичнoї бази пoзбавляє НБУ iнфoрмацiйнoгo ресурсу для кoрегування
грoшoвo-кредитнoї пoлiтики. Крiм тoгo, прoаналiзувавши систему безвиїзнoгo нагляду,
науковці дійшли виснoвкiв, щo витрати банкiв на фoрмування цiєї звiтнoстi є екoнoмiчнo
невиправданими2 .
Вважаємо, що система банківського нагляду буде ефективною в разі здійснення
зваженої макроекономічної політики в країні та застосування при необхідності фінансових
важелів для її регулювання.
Справедливо зазначають науковці3, що в сучасних умовах системі банківського
нагляду в Україні притаманні ряд суперечностей та недоліків. А саме: – відсутність
в Україні практики консолідованого нагляду за фінансовими групами; – недостатній рівень
публічності та розкриття узагальнюючої банківської інформації; – зумовлена часом
необхідність переходу від пруденційного до ризик-орієнтованого банківського нагляду; –
недосконала рання діагностика проблемності банків в Україні, що вимагає інтенсивного
запровадження сучасних принципів превентивного банківського нагляду; – недостатній
рівень запровадження в Україні прогресивних механізмів та методик й інструментів
банківського нагляду, проголошених Базелем ІІ; – необхідність розробки нового
регулятивного механізму для банків, згідно з вимогами Базеля ІІІ (розроблені Базельським
комітетом).
1

Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок 2017 (Національний банк України).
Офіційний сайт Національного банку України <https://bank.gov.ua/document/download?docId=61665026>
(2018, червень, 10).
2
Науковий блоґ (2012). Банківський нагляд, банківський контроль як складові елементи банківського
регулювання: теоретико-правовий аналіз <http://naub.oa.edu.ua/2012/bankivskyj-nahlyad-bankivskyj-kontrol-yakskladovi-elementy-bankivskoho-rehulyuvannya-teoretyko-pravovyj-analiz/> (2018, червень, 06).
3
Швець, Н.Р. (2014). Теоретико-методологічні засади сучасного банківського нагляду. Журнал науковий огляд,
7 (17), 1-14. < http://oaji.net/articles/2015/797-1440067640.pdf > (2018, червень, 05)
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Варто відмітити, що Базельський комітет – це установа, що була створена в 1974 році
в м. Базель (Швейцарія). Головними завданнями діяльності даної установи виступає
розвиток співпраці між наглядовими органами країн-членів комітету та запровадження
єдиних стандартів в сфері банківського регулювання. Базельський комітет розробляє
широкий перелік стандартів, вказівок та рекомендацій по здійсненню банківського нагляду
та є основним міжнародним органом, який активно впливає на процес банківського
регулювання та нагляду. Ці стандарти не є обов’язковими, але більшість країн-членів їх
дотримуються. Основні документи, розроблені Базельським комітетом представлені
на рисунку 2.

Документи Базельського комітету

1997 р. – Основні
принципи нагляду

1988 р. – Базель І

26 червня 2004 р. –
Базель ІІ
Грудень 2010 р. –
Базель ІІІ

Рис. 2. Документи, розроблені Базельським комітетом
Зазначимо, що відповідно до Базеля I вводиться розподіл капіталу банку
на 2 категорії, а активів – на 5 груп в залежності від ступеня ризику. Базель II – встановлює
мінімальні вимоги до капіталу та запроваджує систему банківського нагляду та взаємодії
між банками та наглядовими органами. Базель III – нормативи цього документу
планувалося ввести в 2018 р. Тобто нові стандарти регулювання повною мірою почнуть
діяти з 2019 року. Відповідно до Базель III запроваджуються пруденційні вимоги
до капіталу та ліквідності. Також планується введення додаткових буфер капіталу.
Дослідження довело, що на сучасному етапі проводиться активне впровадження умов
угоди Базель ІІІ серед країн – членів Базельського комітету. Найбільші успіхи в процесі їх
імплементації мають США та Швейцарія – вони запровадили нормативи капіталу та
ліквідності навіть жорсткіші, ніж ті, які визначено в угоді Базель ІІІ. Вважається, що
впровадження нормативів Базеля ІІІ сприятиме зростанню рівня стійкості світової
економіки і зниженню ймовірності банківських криз. Однак, науковці зазначають, що
заходи, передбачені Базелем III, – жорсткість вимог щодо достатності капіталу,
встановлення єдиних стандартів ліквідності, а також додаткових нормативів для
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глобальних, системно важливих фінансових установ – можуть призвести до уповільнення
економічного зростання у світі в результаті підвищення банками процентних ставок
за кредитами і зменшення ними обсягів кредитування1.
Крім Базельського комітету важливу роль в питаннях банківського регулювання на
нагляду відіграє Рада по міжнародних стандартах фінансової звітності (IASB). Це
незалежний орган, що встановляє розробляє стандарти фінансової звітності, що становлять
основу фінансових звітів банківських установ. Штаб-квартира Ради по міжнародних
стандартах фінансової звітності знаходиться в Лондоні (Великобританія).
Стосовно вітчизняної нормативно-правової бази, зазначимо, що в 2015 році НБУ
затвердив Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України. Документ
розроблений з урахуванням рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду
«Опорні положення оцінки систем внутрішнього контролю» і загальноприйнятих
у міжнародній практиці принципів і стандартів: його положення спрямовані на зменшення
ризиків банків, підвищення ефективності та стабільності діяльності кредитно-фінансових
установ, забезпечення захисту вкладників і кредиторів. Положення встановлює обов’язкові
мінімальні вимоги щодо організації внутрішнього контролю в банку.
Крім того, даний документ визначає, що внутрішній контроль – це заходи банку,
спрямовані на забезпечення ефективності та результативності здійснення операцій банку,
ефективності управління активами і пасивами, ризиками, забезпечення повноти,
своєчасності та достовірності ведення бухгалтерського обліку, а також складання та
надання звітності, запобігання шахрайства, комплаенс. Згідно з документом,
функціонування системи внутрішнього контролю банку повинно, забезпечувати
дотримання правила “двох рук” при здійсненні операцій банку, відповідно до якого
здійснення й облік операцій не може бути повноваженнями однієї людини. Положення
також передбачає створення банками системи управління ризиками, яка забезпечує,
зокрема, оцінку зовнішніх факторів та внутрішніх чинників2 .
Отже, державний нагляд за банківською діяльністю в цих умовах являє собою
сукупність економіко-правових відносин держави з установами фінансової системи,
спрямованих на регулювання фінансового ринку з метою забезпечення безперебійного
функціонування його банківської сфери. В цілому, на нашу думку, система банківського
нагляду в Україні залишається слабкою в цілому, тому з метою вдосконалення банківського
нагляду в умовах переходу до міжнародних стандартів вважаємо за доцільне:
 Удосконалити процедуру ліцензування банківської діяльності;
 Запровадити постійний моніторинг діяльності вітчизняних комерційних банків,
зокрема їх фінансового стану;
 Здійснювати постійний контроль за дотриманням нормативів банківської
діяльності та чинного законодавства;
 Запровадити постійні інспекційні перевірки банківської діяльності;
 Здійснювати комерційними банками постійний поточний внутрішній контроль та
зовнішній аудиторський контроль;
 Розробити та надіслати наглядові інструкції для банківських установ щодо
впровадження стандартів Базеля III;
 Розробити та надіслати наглядові інструкції для банківських установ щодо
переходу до стандартів міжнародної фінансової звітності, розробленої IASB.
1

Хоружий, Д. (2015). Сучасні тенденції впровадження положень Базеля III. Вісник Національного банку
України, квітень, 60-65. <file:///C:/Users/Home/Downloads/Vnbu_2015_4_19.pdf> (2018, червень, 09).
2
Finance.ua (2014). НБУ визначив принципи організації внутрішнього контролю в банках України
<https://news.finance.ua/ua/news/-/341655/nbu-vyznachyv-pryntsypy-organizatsiyi-vnutrishnogo-kontrolyu-vbankah-ukrayiny> (2018, червень, 09).
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Висновки. Таким чином, стабільність функціонування кожного банка суттєво впливає
на стійкість всієї банківської системи країни, тому визначення адекватних інструментів
регулювання діяльності кредитних установ виступає головним завданням ефективного
банківського нагляду. Державний нагляд за банківською діяльністю передбачає
безперервний контроль банківської діяльності відповідно до норм законодавства.
Всі визначені напрями вдосконалення банківського нагляду спрямовані на підтримку
фінансової стійкості та надійності банківського сектору, що виступає головною
стратегічною метою банківського нагляду та відіграє важливу роль в функціонуванні
банківських установ в умовах переходу до міжнародних стандартів.
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF INFORMAL
EMPLOYMENT IN THE BALANCE
OF PERSONAL INCOME
The article is devoted to the research of institutional aspects of informal employment
in the balance of the earned and entrepreneurial income. The essence of informal employment
as social and economic phenomenon is considered. The main tendencies in the informal sector
of the Ukrainian economy are specified. The influence of informal employment on formation and
distribution of personal income is revealed. Parameters and structure of informal employment
in Ukraine are analysed. The level of informal employment by socio-economic characteristics is
examined. The features of informal employment in Ukraine and its influence on the level and
differentiation of personal incomes are revealed. The role and significance of the institutional
component in the formation of the informal sector of the economy is examined. Main directions
and measures aimed at reducing the level of informal employment of population are proposed.
Keywords: informal economy, informal employment, personal income, unofficial income,
employment legalization.

Problem statement. The problem of informal economy and informal employment is rather
complicated and ambiguous to study. The issue of informal employment is particularly important
due to its impact on the formation and distribution of incomes. On the one hand, the participation
in informal employment allows to get additional profit, reduce real unemployment rate and
increase competitive advantage. On the other hand, informal employment results in the loss
of mandatory budget revenues, promotes the spread of corruption and illegal manipulation
of macroeconomic performance.
Analysis of recent studies and publications. In recent years, a lot of attention has been paid
to the research of the problem of informal employment in Ukraine. This is caused both by the
growth of its scale in the condition of economic recession and its significant impact on the socioeconomic situation in the country. Such domestic scientists as V. Bazylevych, N. Vargs,
Z. Varnaliq, Yu. Kulikov, E. Libanova, I. Mazur, V. Mandibura, O. Pyshchulina,
Yu. Kharazishvili, A. Khodzhayan and others have studied this issue. Among foreign scientists
we can mention L.A. Munro, P. Doeringer, J. Losby, G.S. Fields and others.
The object of the article is to study the trends in informal employment under the conditions
of economic recession in the context of generation and distribution of incomes.
Presentation of basic material of the research. The borders between the notions of the
shadow economy and its informal sector are rather conventional. The most typical informal
activities are: street trading; services to the population in construction, repair, sewing; private
services – cleaning, cooking; tutoring. Consequently, the informal sector includes unregistered
economic activities carried out by citizens, independently or within the framework of small
production units at their own expense or using working facilities of the enterprises in formal
sector.
In Ukraine, informal employment is a significant source of income and consumption and,
by its own scale, has a significant impact on personal income level. The volume of informal
economy and informal income are not recorded by official statistics.
The scale of informal employment in Ukraine is much higher than in the majority
of developed countries, and can only be compared with Italy, where up to 30% of GDP is
produced by the "shadow economy". General level of the population engagement in informal
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employment corresponds to the Latin American countries where such employment accounts
to 25-45%.
Working paper No. 6 developed by the Group for technical support of decent work and
the Bureau of International Labour Organization for Eastern Europe and Central Asia, the essence
of the informal economy is as follows: «Most employees and companies in informal economy are
legally producing goods and services, although not always in compliance with administrative
requirements, for example, the procedure for registration or immigration. It is necessary
to differentiate such activities from criminal and illegal activities, such as production and
smuggling of illicit narcotic drugs, since the latter are subject to criminal law and not subject to
regulation or protection under labour or commercial law»1.
In Ukraine, for determination of employment and unemployment rate, the State Statistics
Service uses the data on examination of economic activity of the population.
In modern conditions, illegal employment occurs due to the weakness of socio-economic
institutions. The growth of shadow employment leads to a low specific gravity of wages in the
cost; high level of taxation of the formal sector of economy, including contributions to state social
funds; raise of poverty level across working population; decrease in production volumes in main
economic activities; low level of law-obedience.
On the other hand, the existence of employment in officially unregistered sector of economy
is objectively conditioned by the possibility to get higher profits than in legal sector, and
for a certain category of people, it is a main source of income. The employment in informal sector
contributes to the development of entrepreneurial abilities, deepened realization of the ability to
work in the conditions of economic recession and crisis. All this results in relatively high
efficiency of the mechanism of employment formation in the conditions of shadow economy,
although it requires the increased labour intensity from the employees and a lack of state
guarantees in case of illness, accident, age etc. Therefore, the employment in the informal sphere
allows to save labour potential, contribute to solving income problems and even provides basic
survival of some segments of population2.
Certainly, the income from informal activities helps to maintain a standard of living for poor
segments of population. But the wealthy segments get more from such activity. According to
expert data, 20% of wealthy people have over 70% of informal incomes3. Therefore, not only
informal revenues impact the dynamics of personal incomes, but also serve as a source of uneven
distribution of income in different segments of population, which greatly amplify the inequality in
society and results in increasing social contradictions.
According to the Report of Global Competitiveness Index 2015/2016, the efficiency of state
and social institutions (along with the macroeconomic environment) remains one of the most
competitive «failures» of the Ukrainian economy (130 th among 140 countries)4. Extremely low
ranking in this subindex evidences that administrative and legal conditions, in which business
entities operate, are still unfavourable owing to the consistently high level of corruption, lack
of efficient judicial system and proper protection of property rights. Such factors negatively affect
not only the business climate in the country, but also the society’s loyalty to the state as a whole.
According to the results of random population (households) survey in economic activity
issues in 2016, the number of informally employed population decreased by 342.1 thousand
1

Кулаев, О., Лапер, Ф. (2014). Содействие переходу к формальной экономике на примере некоторых странучастниц СНГ. Москва: МОП.
2
Харазішвілі, Ю.М. (2011). Тіньова зайнятість та тіньова оплата праці в Україні: оцінки та прогнози.
Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право, 4 (1), 171-182.
3
Пищуліна, О.М. (2007). Диференціація населення за рівнем доходу та ефективність інституційної організації
механізмів його перерозподілу в Україні. Стратегічні пріоритети, 2 (3), 93-102.
4
Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (2016). Тенденції тіньової економіки
в Україні <www.me.gov.ua/Documents/Download?id=404ea78d...> (2018, червень, 09).
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people in comparison with the previous year and amounted to 4.0 million persons or 24.3% of total
number of employed population (in 2015, such share was 26.2%).
Among women, the share of the employed women in the self-employed sector is bigger than
that of men 77.5% vs. 72.1%, and in rural areas it is much bigger than in urban settlements –
respectively 92.2% and 44.8% (Table 1)1.
Table 1
Employed population by gender, place of residence, employment forms
and status in 2015-2016
Employed population
Total,
K persons

Total
Women
Men
Urban
settlements
Rural area
Total
Women
Men
Urban
settlements
Rural area

Including
employed

Including informal employment
Including
K
employed
Self-employed
persons
K
K
in %
in %
persons
persons

Selfemployed
2015
2619,8
4303,3
1090,5
1772,2
1529,3
2531,1

16443,2
7872,4
8570,8

13823,4
6781,9
7041,5

2385,2
935,0
1450,2

17,3
13,8
20,6

1918,1
837,2
1080,9

73,2
76,8
70,7

11309,0

10311,3

997,7

2118,3

1697,8

16,5

420,5

42,1

5134,2

3512,1

16276,9
7827,4
8449,5

13731,7
6775,2
6956,5

1622,1
2016
2545,2
1052,2
1493,0

2185,0

687,4

19,6

1497,6

92,3

3961,2
1669,0
2292,2

2069,3
853,6
1215,7

15,1
12,6
17,5

1891,9
815,4
1076,5

74,3
77,5
72,1

11178,5

10219,7

958,8

1891,9

1462,8

14,3

429,1

44,8

5098,4

3512,0

1586,4

2069,3

606,5

17,3

1462,8

92,2

Among rural dwellers, each second person was employed informally. While among
the dwellers of urban settlements, such employment was not so spread due to wider job.
The reasons of particular incidence of informal relations in the countryside is the reduction of the
number of persons engaged in agriculture because of the change of legal forms of enterprises
in rural areas. The availability of powerful, modern working facilities in crop and livestock
farming promotes additional release of employees, so the area of their employment became illegal
work in various fields, work in backyards and on farms that is illegal or informal. Men,
as compared to women, were more inclined to work informally (57.5%).
In recent years, the situation with the ratio of employees in the informal sector
of the economy of urban and rural dwellers has changed. Previously, in the cities, informal
employment was not significantly due to employment opportunities in the formal sector
of economy. However, the decrease in rural dwellers owing to mortality and migration, as well
as destructive processes that took place in the Ukrainian economy in view of military operations
led to the growth of urban informal employment at a faster pace in 2015-2016.
1

Офіційний сайт Державної служби статистики України (2017). Ринок праці у 2016 році <http://ukrstat.gov.ua/>
(2018, червень, 09).
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Informal employment is usually inherent in the population of certain socio-economic groups.
Thus, in 2016, informal labour relations prevailed in the self-employment sector, where the share
of the population working informally was 74.3%, and among employed population, such share was
15.1% (Table 1). By the place of residence, the share of self-employed persons is 44.8% in urban
areas and 92.2% in rural areas. The reason is the mass unemployment in rural areas due to the lack
of industrial, processing, social facilities.
At the same time, during 2016, the employment structure of the officially and unofficially
employed population changed. Therefore, in 2016, compared to 2015, the share of officially
employed population (84.9% vs. 82.7%) increased, and, respectively, the number of self-employed
persons reduced (25.7% vs. 26.8% %). At the same time, reverse processes took place among
the informally employed population (Figure 1)1.

Fig. 1. Official and informal employment by employment status in 2015-2016
(in % to respective employment status and workplace type)
The analysis of informal employment by age groups shows that its highest level is peculiar to
the persons aged 15-24 (35.6%) and 60-70 years (36.0%). The specified categories of population are
more vulnerable and socially unprotected in modern economic conditions. The incidence of informal
employment among persons who attained pension age is primarily due to the low level of pension
provision, which prompts them to seek additional means of living (Table 2)2. In most cases,
the informal employment in young people is manifested in the need for additional earnings during
education. Also, this fact is evidence of the existence of objective and subjective factors that impede
the employment of young people in the formal sector of economy.
It is proved that in all age groups, the level of informal income is about one third. The most
active, mobile and productive age group as the highest level – 35-39 years old (36%)3.
Education has a significant impact on informal employment: the lower is education level, the
lower is income and the higher is the need in additional income in the informal sector. In 2016,
among the informally employed population, two thirds (66,2%) were the persons with vocational
and complete secondary education, and those with higher education (including complete, basic and
incomplete higher education) predominated among the officially employed population (61.2%).
1

Офіційний сайт Державної служби статистики України (2017). Ринок праці у 2016 році <http://ukrstat.gov.ua/>
(2018, червень, 09).
2
Там само.
3
Ходжаян, А. (2017). Тенденції функціонування неформального сектору економіки України. Економіка,
1 (190), 35-41.
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Table 2
Unofficial employment of population by age groups in 2016

Total
Women
Men
Urban settlements
Rural area

Total
in % to
total
K,
persons employe
d
3961,2 24,3
1669,0 21,3
2292,2 27,1
1891,9 16,9
2069,3 40,6

Including by age groups (years old),
in % to total employed population of the
respective age group

Working
age,
K,
15–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59 60–70 persons
35,6
31,5
38,9
25,9
48,3

25,3
21,2
28,4
18,8
39,4

23,0
18,5
26,5
17,6
39,3

23,0
20,3
25,4
16,7
39,1

21,8
18,7
25,2
15,6
35,1

22,6
20,8
24,5
15,0
39,2

36,0
38,5
33,5
14,7
71,7

3726,6
1539,6
2187,0
1832,2
1894,4

Mostly, people with low education level and those who are engaged in physical or unskilled
labour are employed unofficially. In particular, the share of unofficially employed was among the
employees with the simplest professions was significantly higher than among the officially
employed population (49.0% vs. 9.2%).
Among economic activities, the most widespread informal employment was in agriculture,
forestry and fishery (40.8%), in wholesale and retail trade, repair of motor vehicles (20.9%), and in
construction (15.5%) ( Figure 2)1.

Fig. 2. Unofficial employment of population by economic activities in 2016
(in % of total unofficially employed population)

1

Офіційний сайт Державної служби статистики України (2017). Ринок праці у 2016 році <http://ukrstat.gov.ua/>
(2018, червень, 09).
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The biggest share of unofficially employed persons did not exceed the average in Ukraine
(24.3%) in total of employed population in 2016 in eleven regions of the country. The highest
value was observed in Ivano-Frankivsk region (53.2%), and the smallest in Kyiv region (10.3%).
Despite the considerable work done and the received analytical material based on the results
of sampling population survey in economic activity, the State Statistics Service of Ukraine is
limited only to the labour market framework and does not examine earned and entrepreneurial
income from informal employment, as well as the underestimated value of the gross product that
can be called as the «result» of informal economy functioning.
The above mentioned quantitative data allows to find out the features of informal
employment in Ukraine. Since the labour market of Ukraine refers to transformational model,
according to its characteristics, informal employment in Ukraine is similar to comparable
phenomena in Third World countries: significant scales for the spread of informal employment,
low educational level of unofficially employed persons, poor development of industrial and
manufacturing spheres, blurring the boundary between formal and informal employment.
Secondary nature of informal employment makes Ukraine similar to the developed European
countries. At the same time, informal employment in Ukraine has a number of specific features.
Since informal employment is secondary, its earnings are lower than those earned through official
and unofficial activities. Total number and share of unofficially employed are distributed unevenly
and depend on the region and territory of residence. In rural areas, informal employment is hardly
the only mean of survival. Because of this, the share of informally employed people in the agrarian
western and northern regions of Ukraine is the highest. This explains the prevalence of selfemployed persons among the unofficially employed.
The majority of population involved in the informal economy makes its choice consciously
and voluntarily in favour of it. Thus, informal employment has transformed into a strategy for
adaptation and operation of social agents in market economy. First of all, it concerns selfemployed persons. At the same time, many employers are inclined to breach labour legislation,
imposing informal employment as a non-alternative phenomenon. Therefore, it is precisely
for hired employees that informal employment has a forced nature and is a manifestation
of exclusivity and numerous derivations they experience in everyday life1.
Since most employees expect to receive a minimum retirement pension, they are not
interested in paying significant contributions. Therefore, the employees agree to receive salary
«in envelopes». Solidarity pension system creates a favourable environment for dependents in the
society and discredits productive labour. Thus, it is necessary to establish a close relationship
between making personal pension contributions to the Pension Fund of Ukraine and the amount
of pension, which will be a strong incentive for the hired employee to get official salary paying
all deductions.
To ensure the transition of the entities from informal sector of economy to the formal one,
we consider it necessary to form a favourable economic and institutional environment for this
process, and to make appropriate promotion among the population. The sphere of the shadow
economy is capable of preserving its attractiveness until the conditions for equally profitable
activities in the field of legal entrepreneurship are created.
Wages in Ukraine are one of the lowest in the world. At the same time, the main component
of tax revenues is payroll budget, however it is strange. An incomprehensible paradox – the most
oppressed factor of production – labour – is the main source of revenue in the country’s budget.
This reality is the result of disproportions between primary factors of production (labour, capital),
which results in unjustified high tax burden on incomes of population and business2.
1

Cтрученков, О.В. (2014). Неформальна зайнятість населення України: кількісний та якісний виміри. Сучасні
суспільні проблеми у вимірі соціології управління, 281 (15), 228-234.
2
Харазішвілі Ю.М. (2011). Тіньова зайнятість та тіньова оплата праці в Україні: оцінки та прогнози.
Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право,. 4 (1), 171-182.
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The increase of minimum state guarantees in labour payment is one of the measures taken in
many European countries with the aim of legalization of wages and introducing mandatory formal
employment. It is anticipated that increase of minimum wage levels and its annual review will
promote legalization of wages and increase revenues to the budgets at all levels. The increase
of minimum wage by 2 times since 01.01.2017 was definitely a positive step for hired employees
and the state, but in parallel led to undesirable consequences – dismissal of the part of hired
employees by employers.
Assessing the current taxation system in Ukraine, one can state that there is an excessive
total tax burden on the population and its unfair distribution by various groups. This is especially
true for indirect taxes included in the price of goods and services, and their amount for a taxpayer
does not directly depend on his income. Due to the fact that consumption structure varies
for different segments of population, the principle of reasonable taxation may be implemented
through differentiated approach to indirect taxes on individual goods and services.
The development of the optimal taxation idea also requires a better justification of the progressive
scale, while fixing the amount of real non-taxable minimum, based on the fact that each member
of the society has the right to things and services necessary for his existence. Thus, fairer
distribution of the tax burden will help to unshadow informal sector of the economy.
The government should introduce the measures aimed at minimizing the impact of systemic
factors shadowing the economy that are still insurmountable and relevant, namely:
• Low efficiency of the state in providing the institutional bases for the development
of competitive economy. This is due to the high weighted average rate of taxation of enterprises
in Ukraine (52.2%), whereas in Europe and Central Asia it equals to 34.8%, while in OECD
countries it is 41.2%.
• Excessive regulatory and tax pressure on the corporate sector, high payroll taxes, which
pushes employers to hide real level of employee wages and keep informal employment practices.
By subindex Impact of Taxes on Incentives to Labor in GIC 2015/2016, Ukraine has
the 121st rating among 140 countries.
• Low efficiency of functioning of judicial and law enforcement agencies. The level
of independence of the judicial power and the reliability of law-enforcement bodies are assessed
by international experts as extremely low (respectively 132 and 133 in the GIC rating 2015/2016).
• High level of corruption.
According to the world practice, the main prerequisite to reduce the number of persons
employed in the informal sector of economy is to promote small business development. Small
business sector in foreign countries with developed market economy is one of the most important
and provides about 70% of workplaces and 50-65% of gross domestic product. In the United
States, for example, 54% of population is employed in small businesses, 73% in Italy, and 78%
in Japan1. These are countries with stable economic development, stable high standard of living,
significant share of population generates its standard of living due to the functioning of small
business it. It is possible to achieve the development of small business by reducing tax burden,
facilitation of registration procedure and activity licensing, providing benefits to the employers
who create jobs, to exempt from tax burden a profit share invested in production expansions and
creation of new jobs.
Conclusion. Therefore, main direction of legalization of employment, labour and
entrepreneurial incomes is:
 ceasing mass impoverishment of population,
 increase in demand for labour in official economy,
 reduction of tax burden;
1

Дідух, О.А., Кравець, І.М. (2014). Неформальна зайнятість як соціально-економічне явище. Вісник
Хмельницького національного університету, 3 (2), 79-83.
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 decrease of personal income differentiation and ensuring social justice (by introducing
progressive taxation with simultaneous control over income and expenses);
 introduction of measures to increase tax ethics;
 increase of minimum state guarantees in the field of personal income (policy
of developing wage growth);
 establishment of a close relationship between making personal pension contributions
to the Pension Fund of Ukraine and the amount of pension.
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THE EFFECT OF SANATORIUM
AND RESORT SPHERE ON SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
The paper defines approaches to the classification of sanatorium and resort establishments.
Theoretical basis to determine the relativity of being of the concept of "economic benefit" is
generalized. Scientifically substantiated approach to the interpretation of the definition of "socioeconomic effect" is offered. The significance of sanatorium and resort sphere of socio-economic
development of the region is defined. The directions of the influence of the socio-economic effect
of the sanatorium and resort sphere are indicated. The tendencies of changes in the level
of population employment in the sanatorium and resort sphere are characterized. The place
of consumers’ expenses of sanatorium and resort services in the assessment of the economic
impact of sanatorium and resort sphere on the region development are determined. The priorities
of activization of the sanatorium and resort spheres of the region are outlined.
Keywords: sanatorium and resort sphere, region, economic effect, socio-economic effect,
employment level.

Problem statement. The sanatorium and resort sphere of services has a great significance
for socio-economic development of the regions in Ukraine, since its condition is interrelated with
economic processes which happen at the local, regional and national levels. Formation
of an adequate socially oriented recreational sphere for the market conditions is conditioned by
the need for further development of national and regional policies in the sanatorium and resort
sphere in order to increase the availability and quality of medical care provided in accordance with
national health programs, the creation of a system of treatment and rest considering the impact
of the deterioration of the demographic situation in Ukraine, the search for a resource to increase
the demand for resort services and the formation of a recreational offer for the development
of the concept for the main destination of the resorts – providing disease prevention and
rehabilitation of the population.
The lack of a consensus opinion regarding the solution of the problems of the functioning
of the sanatorium and resort sphere and its importance in socio-economic development of the
region actualizes the research problem.
Research analysis. Features and factors of the development of sanatorium and resort
spheres were reflected in the works by Bahrov N.V., Beznosiuk V.D., Berezhna I.V., Vasylchak
S.V., Velhosh N.Z., Halachenko O.O., Hudz’ P.V., Drachiova O.L., Pokolodna M.M., and others.
However, the changing nature of trends in the present, decentralization policy and
the strengthening of the influence of sanatorium and resort sphere on the social and economic
development in the regions necessitates further investigation.
The aim of the investigation is to determine the impact of the sanatorium and resort sphere
on the social and economic development of the regions, and separation of factors and their
assessment.
Presentation of basic material of the research. By definition of N.O. Vedmid’,
the sanatorium and resort sphere is a collection of all types of practical and economic activity
aimed at organization and provision of treatment, medical rehabilitation and prevention of diseases
using natural therapeutic resources1.
1

Ведмідь, Н.І. (2013). Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія. Київ: КНТЕУ, 42.
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According to the Law of Ukraine "On Resorts", sanatorium and resort establishments are
classified according to two criteria: according to the specialization and the nature of natural
medical resources1. By the nature of natural resources, there are local resorts with common natural
resources, and state-owned resorts, which have especially valuable and unique natural therapeutic
resources. According to the medical profile, specialized resorts are allocated for the treatment
of specific diseases, in particular children’s, cardiology, pulmonary, gynecological, for
the treatment of citizens who suffered from the Chornobyl disaster, for the treatment of patients
with tuberculosis2, etc. In order to determine the impact of the sanatorium and resort sphere on the
socio-economic development of the region and it is expedient to explore the essence of such
economic categories as "economic effect" and "social effect."
In the economic encyclopedia of S.V. Mochernyi the economic effect is a useful result
of economic activity measured as the difference between cash income from such activity and cash
expenses for its implementation3. The economic effect is a quantitative and qualitative
characteristic of the influence of elements of the economic system on the performance of its
functioning. Unlike technical, technological and other non-economic effects, the economic effect
is predominantly in the form of cash and is a monetary income. Therefore, in a certain sense,
the concept of "economic effect" and "monetary income" are identical. Depending on the nature
of the impact of individual elements on the performance of the functioning of the economic
system, there is a positive, plus (with the sign "+", "plus-effect"), negative, minus (with the sign "–
", "minus-effect", or, as it is often called a – defect) and a zero effect.
Depending on the method of measurement, the gross (total, integral) effect, conditionally net
(quasi-net) effect, and net effect are distinguished. The gross (general, integral) economic effect is
considered to be gross income of the firm (or other entity of the economy) as the amount of gross
revenue from the sale of products or services. The conditionally net effect is the gross income
minus operating costs (depreciation, materials, wages). The net effect is the conditionally pure
effect minus taxes and expenses equal to them4. The notion of "conventionally net economic
effect" is almost identical to the notion of "conventionally net gross profit", and the notion of "net
effect" is identical to the notion of "net profit".
The economic effect as an economic consequence, as well as the economic effect as income,
exists in form of cash as a change of certain monetary income or cash expenses. In combination
with the economic effect, it is necessary to distinguish the social effect. It also has social origin,
and in certain degree, it is genetically and functionally mutually related to the economic one.
Scientist S.V. Mochernyi indicates that "the social effect is a quantitative and qualitative
characteristic of the influence of a certain element of the economic system on the effectiveness
of the functioning of the social system (sphere) of society." When it comes to the fact that a certain
element of the economic system has a greater social effect than another element of the same
system, it means a different measure of its influence on the development of the social conditions of
human life. In contrast to the economic effect, the effect of social order only in its certain part
acquires the monetary form of existence. Preferably, in their main part, these effects cannot be
accumulated neither in the producers’ monetary incomes nor in the monetary expenses
of consumers, that is, they have a non-economic form of existence that can be reflected in such
special parameters and indicators as the amount of free time, spiritual health of the nation,
the standard of living of the population, etc.
1

Закон про курорти 2000 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2026-14> (2018, червень, 09).
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Там само.
3
Мочерний, С.В.: відповідальний редактор (2000). Економічна енциклопедія: у трьох томах. Київ: Академія,
1, 26.
4
Покропивний, С.Ф.: редакція (2002). Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 43.
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That’s why, according to the author, the "socio-economic effect of impact of sanatorium and
resort sphere" is the level of impact of economic and social indicators of sanatorium and resort
sphere for the balanced development of the region or country".
The sphere of sanatorium and resort services is of particular importance for the regional
economy due to the formation of a significant value of added value and revenues to the local
budgets. According to the research, the direct contribution of the resort and recreation sphere into
the formation of GDP in European countries differentiates in the range from 0.4% to 9.5%,
in Ukraine it does not exceed 1.0%, although in an optimistic scenario, by 2026, combined with
indirect (1.8%) and induced (0, 7%) will amount to 3.8% of GDP1. Logically, there is a need to
improve the development of the sphere of sanatorium and resort services and to take effective
measures at the state and regional levels in the conditions of decentralization of state authorities to
provide the appropriate level of individual health resorts that would meet modern needs and
requirements of consumers. As market realities dictate the format of the present and for health
services, sanatorium and resort enterprises should offer those services that are inquired, not
the ones they want to provide.
The socio-economic effect from the development of the sanatorium and resort sphere
in the region is manifested, above all, in qualitative parameters: increased employment,
improvement of the physical state of consumers of sanatorium and resort services, as well
as in stimulating the economic development of the regions by increasing revenues to local budgets,
investments, etc.2.
The characteristic feature of the sphere of sanatorium and resort services is also a significant
influence on its conjuncture of socio-cultural and psychological factors, resulting in the so-called
non-economic changes in the dynamics and structure of demand. Socio-cultural factors (fashion,
image, mood, consumer expectations) are manifested through subjective perception of people
about the feasibility of the use of sanatorium and resort services in a certain amount at a certain
resort. For example, it is known that individual clients, depending on the advice of friends and
acquaintances, tend to consume resort services on the seaside or in mountainous areas, while
in fact they need sanatorium treatment in very different places. Psychological factors –
the expediency or inappropriateness of treatment – are manifested through the subjective
perception of the efficiency of consumption of health services in general (understanding
of the resort service as a good that has value and price).
Depending on the market situation in the sphere of resort services, the economic behavior
of recreation facilities is also formed. Sanatorium and resort establishments can use their own
infrastructure in full or in part, provide all possible services or a certain amount of them, raise or
lower prices, offer marketing solutions (promotions, discounts), etc. As research shows, in the
competition, first of all, those institutions win that offer unique services of high competitiveness
(good quality at economically justified price) as well as introduce innovations in the field of service.
The influence of the sphere of sanatorium and resort services on the socio-economic
development of the region is carried out through three effects:
– the direct effect, i.e. the income of sanatorium and resort establishments, travel agencies,
catering establishments, historical and cultural objects and other enterprises of the tourism
industry, as well as the income of shops for purchases made by consumers of sanatorium and
resort services;
– indirect effect, i.e. the income of construction organizations, banks, food suppliers,
received by them from the sale of products and services that provide a comfortable stay
of vacationers in sanatorium and resort institutions;
1

Галаченко, О.О. (2017). Стратегічне управління санаторно-курортними закладами в регіонах як складова
національної економічної безпеки. Збірник наукових праць Формування ринкових відносин в Україні, 4 (191),
84-88.
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Мозговий О.М. (2009). Фондовий ринок. Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 47.
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– induced effect, i.e. the income of other local residents in the form of wages, dividends, rent
and other types of payments received from the sales of products and services1.
In addition, in the framework of such a general positive effect on the development of society,
which forms the sphere of sanatorium and resort services, is the development of regional
infrastructure, increase the welfare of the population by creating new jobs, development of the
related industries.
The results of the study of the dynamics of the employed population in Ukraine in all sectors
of the economy and the sanatorium and resort sphere and particularly in certain regions are shown
in Table 1. The analysis of these indicators in dynamics shows that the number of employed
in sanatorium and resort sphere decreases in all sectors of the economy. The greatest rates
of decrease in the number of employed in the sanatorium and resort sphere from the above regions
are monitored in Zaporizhia (0.8 thousand people), Lviv (4.0 thousand people) and Odesa
(1.0 thousand people) regions. However, it should be noted that for the analyzed period,
the growth of the number of employed population per one establishment of sanatorium and resort
sphere in both Ukraine and the studied regions has been observed. This is primarily due
to the decrease in the number of sanatorium and resort establishments and the expansion
of the activity and the development of some popular, competitive health-improving facilities
in the market of sanatorium and resort services.
The level of employment of the region’s population in the sanatorium and resort sphere is
closely tied to the characteristics of consumption of the sanatorium-resort product. After all,
the expenses of the recreant, as a rule, exceed the normal cost of living in a permanent place
of residence. This is due to the increased costs of transport, accommodation, food, as well
as cultural and business events. Part of the increased expenses is connected to the factor of prestige
of consumption.
The specificity of the consumption of a sanatorium and resort product is also that
the marginal usefulness of the product from the point of view of the client himself and the citizen
of the region (country), where he arrived, and from the point of view of the market is different.
This feature stems from the objective fact that the scope of these services is interconnected with
the so-called external effects, the characteristic boundary of which is that the production,
formation, sale and consumption of sanatorium and spa services objectively give rise to both
additional costs and additional benefits.
The third feature of the consumption of the sanatorium and resort product is related to the
property of the inseparability of its production place from the sale. After all, for the consumption
of a sanatorium-resort product as a whole, or individual services, the consumer must be present at
the places of formation of the package or its individual services. This feature causes the multiplier
effect of the emergence of demand for transport services, accommodation, food, hospitality
systems in general, the creation of the necessary conditions for treatment, entertainment,
education, meeting the need for new experiences, and the presence of an environmentally sound
environment, security, etc.
That is why, the consumption of a sanatorium and resort product by the recreant is
accompanied by the emergence of three groups of costs:
The assessment of the economic impact of the sanatorium and resort sphere is based on the
expenses of consumers of sanatorium and resort services, which, in their turn, are classified into
three groups:
– direct expenses, i.e. the expenses incurred by consumers of sanatorium and resort services
for the purchase of goods and payment for services in the institutions of the sanatorium and resort
industry, shops, cafés, and restaurants;
1
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Table 1
The dynamics of employment in the branches of economy
and sanatorium and resort sphere*
The number of employed
population
In Ukraine in all branches
of economy, thousands of persons
In sanatorium and resort sphere,
thousands of persons
On average, per one sanatorium
and resort establishment, persons
In Vinnytsia region, in all branches
of the economy, thousands of persons
In sanatorium and resort sphere
of the region, thousands of persons
On average, per one sanatorium
and resort establishment, persons
In Zaporizhia region, in all branches
of the economy, thousands of persons
In sanatorium and resort sphere
of the region, thousands of persons
On average, per one sanatorium
and resort establishment, persons
In Zaporizhia region, in all branches
of the economy, thousands of persons
In sanatorium and resort sphere
of the region, thousands of persons
On average, per one sanatorium
and resort establishment, persons
In Lviv region, in all branches
of the economy, thousands of persons
In sanatorium and resort sphere
of the region, thousands of persons
On average, per one sanatorium
and resort establishment, persons
In the Odesa region, in all branches
of the economy, thousands of persons
In sanatorium and resort sphere
of the region, thousands of persons
On average, per one sanatorium
and resort establishment, persons
*Source: built on the basis of 1
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– indirect expenses, i.e. the expenses incurred in the further spheres of sale transactions and
proceed from the direct expenses of the consumers of sanatorium and resort services;
– derived expenses are rising expenses of consumers of sanatorium and resort services which
arise out of additional personal incomes generated by the direct expenses1.
Inclusion of the recreants’ cost into the economic potential of the region and its circulation
causes multiplier effect. The concept of a multiplier is based on recognition of the fact that the
sectors of the economy are interconnected. Thus, for the formation of a sanatorium-resort product,
various purchases are required in other sectors of the economy, both primary and secondary
products that are produced by other enterprises in the region. Therefore, the change in consumer
demand for the product of sanatorium and resort establishments will affect not only the sanatorium
and resort sphere, but also other spheres of the region’s economy which will provide the creation
of the final sanatorium and resort product.
It is expedient to attribute to the priorities of the intensification of the development
of the sanatorium and resort sphere of the region the following: the growth of money flow
in the region, the creation of new workplaces and growth of income of the population, reformation
of the recreation structure which can be used by both, consumers of sanatorium and resort services
and local population, the increase of tax payments in local budgets in the context
of decentralization.
Conclusion. The establishment and development of the sanatorium and resort sphere
in the region has a greater socio-economic effect than any other type of activity related to
the provision of services. It is the social effect of the sanatorium and resort sphere that the author
determines as the main and puts it in the first place. Sanatorium and resort sphere is aimed
at meeting such important human needs as leisure and recreation, the development of a healthy
nation. The healthy nation is the main wealth of the country. Since receiving sanatorium and resort
services improves first of all, people’s physical and psychological condition.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
OF AGRO-INSURANCE AS AN INSTRUMENT
OF RISK MANAGEMENT
The purpose of the article is to evaluate the performance of the modern market of agricultural
products insurance in Ukraine, to examine the main instruments of risk management and
insurance models, to analyze insurance products and outline the prospects of the development
of agricultural insurance.
The general scientific methods of scientific cognition and the research of economic phenomena
were used for scientific solution of the tasks set in the article. The theoretical and
methodological foundation of the research is the works of domestic and foreign scientists and
practitioners. The following research methods were used in the study: abstract logic and
statistical (for theoretical summarizing and drawing conclusions), monographic (for examining
the scientists’ views on the problems investigated in the article), comparison, tabular and
graphic methods.
The paper deals with establishing the instruments of risk management. It looks at the experience
of using traditional and alternative insurance for the agricultural industry, insurance models and
successful implementation of them by other countries. The study analyzes the advantages and
disadvantages of insurance services and diversification of insurance products in the agrarian
sector of economy.
The paper substantiates the advantage of index insurance services over traditional ones. It
distinguishes the insurance by weather indexes which are the most promising new program
for the agrarian sector of Ukraine.
The implementation of the efficient system of risk insurance in the agrarian sector will promote
all the stages of agricultural production, ensuring consistent implementation of the concept of
sustainable development in our country.
Keywords: risk management, insurance products, insurance models, traditional insurance, index
insurance, agro-insurance.

Постановка проблеми. Сільське господарство – традиційно одна з найважливіших і
водночас найбільш ризикових галузей економіки. Дана галузь безпосередньо залежить від
погодно-кліматичних умов, природних стихійних лих, у результаті яких підприємства
аграрного сектору постійно перебувають під впливом різноманітних ризиків. Найбільш
вагомими вважаються виробничі ризики, пов’язані із дотриманням технології виробництва,
а також техногенні, антропогенні, радіаційні, інформаційні та інші. В сучасних умовах
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господарювання значимості набуває питання щодо врахування дії фінансових ризиків.
Одним із найефективніших інструментів управління всіма видами ризиків, яке надає змогу
поєднувати інтереси сільськогосподарських виробників та держави є аграрне страхування.
Але рівень його незначний в порівнянні з темпами росту виробництва
сільськогосподарської продукції. Ці обставини вказують на необхідність пошуку дієвих
інструментів, щодо зменшення ризиків в агропромисловому комплексі.
Стан дослідження. Аналіз наукових досліджень щодо ризиків господарської
діяльності підприємств показав, що вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють увагу цій
темі. Класифікацію чинників і видів господарських ризиків аграрних підприємств
відображено в роботах І.В. Артімонової1. На її думку, управління ризиками – це процес
прийняття управлінських рішень і здійснення їх за допомогою різних методів і заходів, що
дозволяє виявити потенційні ризики, спрогнозувати настання, оцінити ступінь їх впливу і
не допустити можливість настання ризикових подій, або зменшити їх негативні наслідки.
І.Т. Балабанов, А.І. Балабанов2 розкривають сутність ризик-менеджменту, його організацію,
стратегію, прийоми, методи зниження ризику, включаючи страхування.
Напрацювання щодо поняття економічного ризику, методи його ідентифікації, аналізу
та оцінки, а також виявлення шляхів мінімізації знайшли відображення в роботах
М.Д. Балджи3. О.Л. Ботвиновська4 досліджувала зарубіжний досвід у сфері ризикменеджменту в аграрному секторі економіки. В.В. Віглінський, В.І. Скіцько5 розглядають
теоретико-методологічні проблеми щодо управління та моделювання логістичного ризику
підприємства.
Управлінські рішення в логістиці приймаються в ситуаціях, яким притаманні:
невизначеність та випадковість результатів ризикованої діяльності, конфлікт та протидія.
О.М. Віленчук6 оцінює потенційні можливості страхування сільськогосподарської
продукції в Україні у територіальному, галузевому й інституціональному вимірах та
формулювання пропозицій щодо його реалізації.
Недоліки страхових послуг, наявних на українському ринку, проаналізувала і
узагальнила Г.В. Євтушенко7, вона запропонувала шляхи їх подолання та способи
підвищення ефективності ведення сільського господарства та пов’язаної з ним економічної
політики. О.О. Рудич8 досліджено, що при оцінці ризику господарств корпоративного
сектору аграрної економіки намагаються передусім встановити імовірність того, що
в результаті прийняття рішення виробництва сільськогосподарської продукції, зазнає втрат,
тобто імовірність небажаного результату.

1

Артімонова, І.В. (2012). Класифікація чинників і видів господарських ризиків аграрних підприємств.
Економіка та управління АПК, 7 (93), 20-25.
2
Балабанов, И.Т., Балабанов, А.И. (2004). Страхование: учебник для вузов. Санкт-Петербург: Питер.
3
Балджи, М.Д. (2013). Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті
народногосподарських рішень. Вісник соціально-економічних досліджень, 4 (51), 197-204.
4
Ботвиновська, О.Л. (2011). Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків.
Ефективна економіка. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_18> (2018, березень, 03).
5
Віглінський, В.В., Скіцько, В.І. (2013). Концептуальні засади моделювання та управління логістичним
ризиком підприємства. Проблеми економіки, 4, 246-253. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_32> (2018,
березень, 03).
6
Віленчук, О.М. (2017). Оцінка потенціалу розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні.
Економіка АПК. 8, 56-64.
7
Євтушенко, Г.В., Тимків, Н.Я., Шешеня, А.А. (2016). Особливості управління ризиками в аграрному секторі
економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету,17, 49-52.
8
Рудич, О.О. (2012). Економічна сутність ризику та особливості його прояву у діяльності аграрних
підприємств. Економіка та управління АПК: збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного
університету, 7 (93), 59-63.
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Вагомий внесок з питань теорії і практики управління ризиками здійснено
зарубіжними науковцями T. Andersen1, K.A. Froot2, M. Crouhy3.
Високо оцінюючи науковий доробок указаних авторів зауважимо, що питання
страхування як інструменту управління ризиками сучасного аграрного підприємства є
недостатньо дослідженими та потребують додаткової уваги з боку наукової спільноти.
Метою статті є оцінка роботи сучасного ринку страхування сільськогосподарської
продукції в Україні, розгляд основних інструментів управління ризиками та моделей
страхування, аналіз страхових продуктів, окреслення перспектив розвитку аграрного
страхування.
Виклад основних результатів дослідження. Основи української системи
агрострахування закладено у 2012 р., зокрема було ухвалено Закон № 4391, згідно з яким
державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає у наданні
сільськогосподарським товаровиробникам з державного бюджету коштів у вигляді субсидій
на відшкодування частини страхового платежу (страхової премії), фактично сплаченого
ними за договорами страхування сільськогосподарської продукції.
Впровадження
в
Україні
державної
програми
підтримки
страхування
сільськогосподарської продукції відкрило нові можливості для кожного з її учасників, адже,
спрямовуючи бюджетні кошти на розвиток виробництва сільськогосподарської продукції,
результати якого залежать від погодних умов, держава зацікавлена у збільшенні обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції, підвищенні продуктивності, а також
гарантуванні убезпечення таких витрат та забезпеченні ефективності національної
продовольчої безпеки.
На виконання Закону № 4391 було розроблено сучасні страхові стандартні продукти,
які стосуються стратегічних сільськогосподарських культур, проте законодавчо
затверджених процедур сьогодні ще не достатньо для безперебійної роботи механізму
державної підтримки страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві4.
Для аграрного сектору інструментами управління ризиком на практиці можуть бути:
– страхування – це процес, що передбачає передачу певних ризиків страховій
компанії;
– лімітування – це процес встановлення ліміту для позичальника, тобто певних сум
витрат, продажу товарів у кредит, сум вкладення капіталу;
– хеджування це діяльність щодо зниження цінових ризиків шляхом здійснення
операцій із похідними цінними паперами;
– диверсифікація – це розподіл капіталовкладень між різними видами діяльності,
результати яких не мають безпосереднього зв’язку;
– розподіл ризику це процес, що передбачає поділ ризику між учасниками проекту;
– резервування коштів на покриття непередбачених витрат – це процес
співвідношення потенційних ризиків із розмірами витрат, необхідних для подолання
наслідків цих ризиків5.
Як показує сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід, основним та найбільш дієвим
інструментом управління ризиками для забезпечення фінансової стійкості та сталого
сільськогосподарського виробництва є страхування.
1

Andersen, T., Schroder, P. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major
Corporate Exposures. Cambridge: Cambridge University Press.
2
Froot, K.A., Shaferstein, D., Stein, J. (1994). A Framework for risk management. Harvard Business Review.
3
Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. (2012). Risk Management. New York: McGraw-Hill.
4
Задорожний, О. (2018). Особливості страхування в аграрному секторі. Вісник. Офіційно про податки
<http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8247> (2018, березень, 06).
5
Євтушенко, Г.В., Тимків, Н.Я., Шешеня, А.А. (2016). Особливості управління ризиками в аграрному секторі
економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.17, 49-52.
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Розглянемо досвід страхування різних країн на прикладах застосування наступних
моделей (Рис.1).

Страхові продукти
Класичні
Комплексне
(мультиризикове)
страхування

Індексні
Страхування
від окремих
або декількох
ризиків
(буря, град
та ін.)

Страхування
на основі
регіонального
індексу
врожайності

Страхування
на основі
індексу
погоди

Рис. 1. Моделі страхування в аграрному секторі
Джерело:власні дослідження на основі 1
Основним продуктом традиційних програм страхування є мультиризикове
страхування. По даному продукту культури страхуються від основних погодних ризиків,
ризику пошкодження культур дикими тваринами, від вогню та від деяких інших ризиків.
Страховики можуть пропонувати додаткове покриття за додаткову платню. Прикладом
додаткового покриття є страхування від граду (оцінка збитку здійснюється окремо
по іншим правилам), страхування від неможливості проведення сівби через несприятливі
погодні умови. Даний вид страхування є одним з найдорожчих та складних. В той же час
страхові компанії можуть вводити обмеження за ризиками та виплатами , якщо ризики
відбуваються часто або якщо у виробників недостатньо інформації по виробництву
культури. Останнім часом страхові компанії в розвинутих країнах виділяють страхові
продукти для певних культур в окремі програми. Так в США та Канаді фермерам
пропонують різні варіанти страхування для овочів та фруктів, які виробляються для
продажу у свіжому вигляді та для переробки. Деякі продукти розробляються спеціально
для окремих регіонів, наприклад страхування томатів та бананів на Канарських островах,
Іспанія. Висока складність адміністрування є одним з основних недоліків традиційних
видів страхування для великих компаній. Крім того, класичні страхові рішення не завжди
можуть забезпечити достатню гнучкість, щоб урахувати всі особливості та побажання
підприємств.
Альтернативою традиційним страховим послугам можуть бути більш гнучкі індексні
рішення, які базуються на даних погоди, на регіональній сільськогосподарській статистиці,
а також на інформації щодо вегетації рослин, яка збирається супутниками.
Розробка та застосування індексного страхування стартувала у 90-х роках 20 століття.
Ініціаторами були комерційні компанії, банки, страхові компанії, державні органи. Метою
індексного страхування є захист доходу компанії від негативного впливу зовнішніх ризиків.
Принципи індексного страхування зображено на рис. 2.

1

Agroinsurance (2017). Види страхових продуктів. <http://www.agroinsurance.com.ua/insurance/insurancetypes/uk/>
(2018, березень, 07).
53

ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Низькі адміністративні витрати – настання
страхового випадку фіксується на основі
незалежного джерела інформації

Проблема неправильного
вибору – однакова
вартість страховки

Проблема моральної шкоди –
клієнт не має впливу на
настання страхового випадку

Принципи
індексного страхування

Розширення кола клієнтів –
страховка має купуватися усіма, чий
дохід залежить від страхової події

Стандартизована і
прозора структура
контракту

Перестрахування – проста
і єдина методика, можливість
незалежного контролю

Рис. 2 Принципи індексного страхування
Джерело: сформовано авторами на основі1
США є основним розробником концепції; Європа – другий за значенням ринок,
досить динамічний та формується споживачами; Азія – динамічний диверсифікований
ринок, розвиток відбувається за рахунок бізнес-центрів Азії (Японія, Гонконг, Таїланд).
Види індексного страхування можуть бути:
– страхування за погодними індексами (температура, кількість вологи у ґрунті,
кількість опадів (дощ), сила вітру, сніг – товщина покрову та кількість опадів за певний
період часу);
– страхування за регіональним індексом урожайності;
– страхування за регіональним індексом урожайності (урожайність + ціна
на продукцію);
– страхування за регіональним індексом зеленої маси пасовищ.
Страхування за індексами погоди є найбільш перспективною новою програмою для
аграрного сектору. Основною умовою для ефективності індексного страхування є наявність
мережі погодних станцій, які формують базу погодних даних. Виплати здійснюються
швидше, відразу після завершення дії договору страхування, страхова компанія звертається
в гідрометеорологічну службу, і при фіксації страхового випадку (посуха, заморозки,
температурний стрес та ін.) страхова компанія виплачує відшкодування, огляд посівів
не проводиться.
Індекси погоди особливо ефективні для страхування окремих культур від ризиків,
вплив яких важко визначити або вони настають частіше, ніж через 5-7 років. Прикладами
застосування індексів погоди є страхування фруктових насаджень від вимерзання взимку
(особливо молоді посадки), від заморозків весною, страхування якості винограду (сума
ефективних температур). Є також приклади страхування продуктивності молочної скотини
1

Шинкаренко, Р. (2018). Индексное страхование – основные положения и международная практика.
<http://forinsurer.com/public/06/10/02/2586> (2018, березень, 03).
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(температурний режим – продуктивність корів знижується при температурах нижчих -10
та вищих +30)1. Переваги та недоліки індексного страхування зображені на рис. 3.

Переваги

Індексне
страхування

Нижча вартість страхових премій
Об’єктивність фіксації страхових
випадків, відсутність довгої
процедури урегулювання збитків

Недоліки

Відсутність індивідуального
підходу до кожного об’єкта
страхування

Нижча ймовірність
маніпулювання при урегулюванні
збитків, зниження асиметрії
інформації

Втрата частини відшкодування,
якщо індивідуальна ситуація по
застрахованому об’єкту в разі
настання страхового випадку
гірша, ніж середнє значення по
регіону (району)

Швидкість виплати
відшкодування, якщо отримані
офіційні статистичні дані про
середні районні показники

Можливість недоотримання
урожаю через одиничні погодні
ризики, які не впливають на
середньо районні дані

Доступність перестрахування і
привабливість для пере
страховиків

Затратність встановлення
метеостанцій (10-15 км
оптимальна відстань)

Нижча ймовірність настання
збитків за катастрофічними
ризиками
Рис. 3 Переваги та недоліки індексного страхування
Джерело:власні дослідження на основі 2
Для індексного страхування необхідною умовою є встановлення метеостанцій, щоб
отримувати та формувати базу погодних даних, яка необхідна також і для розвитку
традиційних страхових продуктів, а це дуже затратний захід.
В даному контексті, однією з країн, яка активно освоює і впроваджує в практику
індексні страхові продукти, є Індія. Таке страхування є субсидованими з боку держави,
у розмірі від 50% до 80% від суми премій, що робить такі програми привабливими для
виробників. Крім того, за рахунок державних коштів в цій країні встановлюється до 2 тисяч
автоматичних погодних реєстраторів на рік, дані яких необхідні для отримання об’єктивної
інформації про страхові події (опади, сила вітру, вологість повітря, рівень температур).
Особливо значного поширення набувають індекси погоди, так як виробництво
1

Agroinsurance (2017). Управління ризиками. <http://www.agroinsurance.com.ua/insurance/insurancetypes/uk/>
(2017, листопад, 11).
2
Ботвиновська, О.Л. (2018). Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків.
Ефективна економіка.< http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_18> (2018, березень, 03).
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сільськогосподарських культур в Індії значним чином залежить від погоди, зокрема вологи
(більше ніж 80% сільськогосподарських угідь мають нестачу вологи). Звідси, зростання
кількості куплених полісів індексного погодного страхування зросла. Таким чином, така
активна державна позиція щодо організації і фінансування індексного страхування значним
чином впливає на активний розвиток цього виду агрострахування в країні1.
На початку 2016 року в Україні Компанія Syngenta разом із Міжнародною фінансовою
корпорацією (International Finance Corporation, IFC) розробила інноваційну страхову
програму «МетеоЗахист» із застосуванням індексних продуктів. «МетеоЗахист» забезпечує
страхове покриття вартості насіння, а також засоби захисту рослин для найбільш
поширених та вразливих до посухи культур – пшениці і кукурудзи. Програма діє у той час,
коли посуха найсильніше загрожує культурам: у період цвітіння та наливу зерна.
«МетеоЗахист» запускається як пілотний проект у Дніпропетровській, Кіровоградській і
Харківській областях для господарств, що обробляють від 100 га2.
Зазначені культури страхувалися від посухи – від відсутності або малої кількості
опадів, екстремально високої температури впродовж 5 днів. Ініціатори страхової новації
визнають, що результативність їх експерименту суттєво перевершила очікування: кожний
другий агровиробник, який в рамках цього пілотного проекту застрахував кукурудзу,
отримав виплату в розмірі від 25% до 65% від застрахованої суми. Загальна сума виплат
склала 2,1 млн. гривень.
Програма індексного страхування IFC виявилася настільки успішною, що Syngenta
вирішила поширити її дію ще на 6 областей – Донецьку, Луганську, Запорізьку, Одеську,
Херсонську та Миколаївську У Проекті IFC наголошують, що загалом бажаючих
долучитися до пілотного проекту виявилося в 4 рази більше, ніж планувалося. Тому IFC
продовжуватиме активно розвивати індексне страхування в Україні3. Вже зараз
можливостями індексного страхування можуть скористатися виробники провідних
в Україні сільгоспкультур. До таких, зокрема, належать пшениця, жито, ячмінь, соняшник,
кукурудза, цукровий буряк, гречка.
Якщо 2016 рік став першим роком, коли після тривалого періоду скорочення ринок
агрострахування продемонстрував деяке пожвавлення, то 2017 рік продовжив цю
тенденцію, поширивши її на більшу кількість показників (табл. 1).
У 2017 році в порівнянні з 2016 роком зросла кількість укладених договорів
страхування на 21%. Обсяг зібраних страхових премій у гривні зростає вже третій рік
поспіль, зокрема, у 2017 році він зріс на 30% та склав 204,4 млн грн. Другий рік поспіль
зростає також обсяг страхових премій у доларовому еквіваленті, який у 2017 році склав
7,7 млн дол., що на 28% перевищує показник 2016 року. Загальна страхова сума (або об’єм
загальних страхових зобов’язань) у 2017 році, порівняно з 2016 роком, дещо скоротилася
(з 6,240 млрд грн до 5,913 млрд грн (або на 5%). Це можна пояснити двома причинами:
1) зростанням середньої ставки страхової премії (у 2017 році вона склала 3,5% проти 2,5%
у попередньому році); 2) тим, що 2017 рік представлений даними за 9 місяців. Дані
за повний рік, ймовірно, можуть бути скореговані в бік підвищення, як це відбулося
з даними за 2016 рік (загальна страхова сума за 2016 рік після уточнення даних в процесі
проведення цьогорічного дослідження змінилася з 5,809 млрд грн до 6,240 млрд грн, тобто
зросла на 7,4%)4.
1

Agroinsurance (2017). Управління ризиками <http://www.agroinsurance.com> (2017, листопад, 11).
Гринюк, И., Роше, Г. (2018) Сбор данных для расчёта тарифных ставок для агростраховых продуктов.
<http://:agroinsurance.com/files/ publications/1_DataCollection.doc/> (2018, березень, 03).
3
MILKUA.INFO (2017). Українським аграріям пропонують індексне страхування.
<http://milkua.info/uk/post/ukrainskim-agrariam-proponuut-indeksne-strahuvanna> (2018, березень, 07).
4
Там само.
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Таблиця 1
Страхування сільськогосподарських культур у 2011-2017 роках
Роки
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017/2016
у%

2710

1936

1722

1392

1062

793

957

120,7

786

727

869

732

689

700

657

93,9

н/д

н/д

н/д

3055

3969

6240

5913

94,8

136,3

130,4

135,4

72,8

77,7

157,0

204,4

130,2

0

0,086

0

0

0

0

0

х

28,0%

41,0%

9,7%

7,6%

12,9%

44,2%

3,7%

-40,5

3,7%

3,8%

3,1%

2,4%

2,0%

2,5%

3,5%

+1,0

7,98

7,99

7,99

12,95

22,91

26,02

26,54

102,0

н/д

н/д

н/д

235,9

173,3

239,8

222,8

92,9

17,1

16,3

16,9

5,6

3,4

6,0

7,7

128,3

Показник
Кількість
договорів
Площа, тис. га
Страхова сума,
млн грн
Сума премії,
млн грн
Субсидія, млн
грн
Рівень виплат
Середня ставка
премії
Курс $/грн*
Страхова сума,
млн. $
Сума премії,
млн. $

* Офіційний обмінний курс долара США до гривні на кінець жовтня місяця кожного року
Джерело: власні дослідження на основі 1
Висновки. Агрострахування є одним із найважливіших інструментів мінімізації
ризиків сільськогосподарського виробництва. Але аграрії не поспішають страхувати свої
врожаї, вони не завжди розуміють, як працюють страхові продукти, які зобов’язання перед
ними беруть страхові компанії, як визначається розмір збитків. На сьогодні в Україні
сільськогосподарським підприємствам пропонуються традиційні (класичні) та індексні
страхові продукти, які мають як переваги, так і недоліки. При непрогнозованій зміні
кліматичних умов планети доцільним є використання методу страхування урожаю на основі
погодних індексів. Індексне страхування передбачає прозорість, значно спрощує процеси
виплат та виключає суб’єктивні підходи в процесі оцінки. Страхові виплати в разі настання
страхових випадків здійснюються на підставі незалежних загальнодоступних
метеорологічних даних. Але основною проблемою розвитку індексного страхування
в Україні є відсутність законодавчої бази, що регулює даний вид послуг.
Незважаючи на позитивну динаміку, агрострахування не відповідає своєму основному
завданню – управляти ризиками в сільськогосподарській галузі, тому потребує
удосконалення, пошук нових інноваційних страхових продуктів, запровадження простих
програм страхування культур від окремих ризиків, що будуть відповідати можливостям
бюджету аграріїв та враховувати інтереси виробників, держави та страховиків.
1

Agroinsurance (2017). Ринок агрострахування України у 2017-му андерайтинговому році
<http://agroinsurance.com/wp-content/uploads/2017/11/Ryinok-agrostrahovaniya-Ukrainyi-za-2017-god.pdf> (2018,
березень, 06).
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QUANTITY EVALUATION OF BUSINESS
ACTIVITY FINANCIAL COMPONENT
In the article the quantitative evaluation of the business activity financial component by means
of multivariate statistical analysis was performed. The evaluation of business activity financial
component was carried out according to the data of 24 Ukrainian gas industry enterprises
activity in 2016. Seven factors-symptoms describing this component comprehensively have been
selected for analysis. Multivariate statistical analysis is proposed to be undertaken in several
stages. First, the cluster analysis allows to split the totality of the objects in homogeneous
groups. Then, the combined algorithm of taxonomic analysis ranks the selected groups
of enterprises in each cluster separately and identifies the best and the worst objects. And
finally, the discriminant analysis is applied in order to formulate a universal function that will
specify the business activity financial component.
Keywords: business activity, latent characteristic, financial component, multivariate statistical
analysis

Problem statement. The proper functioning of the country financial system is impossible
without the successful conduct of enterprises economic activity. One of the features that
determines the level of this success is the business activity. It can assess the efficiency of using
the enterprise’s own funds and be implemented in various aspects, such as production, financial
and investment1. The most important aspect to be considered among others is the finance aspect.
It enables to release the enterprise’s financial resources and invest them in innovative
development, improve production processes, increase the motivation of employees. All this
ensures the financial stability of the enterprise and, consequently, its good reputation at the market.
Business activity is a latent characteristic, because there is no single quantitative indicator
that could measure its level. Nowadays there is a lot of different coefficients, which describe
the business activity and on the basis of which experts try to evaluate it. However, only reliable
and independent quantitative evaluation of business activity shows the efficiency of enterprises’
operations after using all available financial resources. In the economic literature a single
evaluation principle that can allow to measure the level of business activity financial component
has not been defined yet.
Analysis of recent research and publications. The issue of business activity evaluation is
considered by domestic and foreign scientists. Problems of using different approaches of business
activity forming are highlighted in the works of scientists Y. Brighhem2, A. Sheremet3,
G. Savitskaya4, O. Yefimov5, M. Bilyk6, N. Kashenko, О. Horoshanskaya7, V. Kovalev8.
The object of the article. The purpose of this article is to make a quantitative evaluation
of the business activity financial component by means of multivariate statistical analysis.

1

Білик, М.Д. (2007). Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Київ: КНЕУ.
Бригхем, Ю.А. (1999). Финансовый менеджмент: учебное пособие. Москва: Финансы и статистика.
3
Шеремет, А.Д. (2009). Финансовый анализ. Москва: Экономика.
4
Савицька, Г.В. (2004). Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник. Київ: Знання.
5
Ефимова, О.В. (2004). Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. Москва: Омега-Л.
6
Білик, М.Д. (2007). Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Київ: КНЕУ.
7
Кащена, Н.Б. (2016). Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу: монографія. Москва:
Видавництво Іванченка І.С.
8
Ковалев, В.В. (2007). Финансовый менеджмент: теория и практика. Москва: Проспект.
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Presentation of basic material of the research. Problems of quantitative evaluation of latent
characteristics are successfully solved by means of methods of multivariate statistical analysis. These
methods are the most effective quantitative instrument for socio-economic research, which are
described by a large number of characteristics. These methods include cluster analysis, taxonomy,
factor analysis, correlation analysis, regression analysis.1 Quantitative evaluation of the level
of business activity financial component is proposed to be performed by means of methods
of multivariate statistical analysis according to 2016 data of 24 gas industry enterprises of each
region. The following factor-indicators were selected for its determination: X1 – profitability
of sales; Х2 – profitability of assets; X3 – receivables turnover; X4 – payables turnover; Х5 – сash
turnover; Х6 – inventories turnover; Х7 – index of assets growth. These factors were chosen after
detailed study of the correlation of each factor with the level of business activity financial
component. Data on gas industry enterprises from the official website of the Stock market
infrastructure development agency of Ukraine2 were used for this analysis. Then it were processed
using the Excel editor and the STATISTICA application package on a personal computer.
To begin, it is necessary to make sure that the selected factors do not correlate with each
other through correlation-regression analysis. The Pearson correlation coefficient is the most often
used for measuring the tightness of the pair linear dependence between the indicators3.
After the matrix of the Pearson correlation coefficients of the selected indicators was
calculated, it was found that the indicators of profitability of sale (X1) and assets (X2) have a close
correlation between each other, as well as indicators of receivables (X3) and payables (X4)
turnovers. With a close factors correlation, the qualitative content of the analysis will be lost, so it
will be difficult to provide an interpretation of the one or another factor’s effect on the final result.
Since there is a real dependence between the profitability of sales and assets and the factor
of profitability of sales is more important for the latent sign of business activity, it was decided
to exclude the indicator of profitability of assets from the analysis. However, in terms of a priori
analysis, the correlation between the indicators of receivable and payables turnovers should not
exist, and these factors play one of the most important roles, so their exclusion will result
in an incorrect interpretation of business activity. Therefore, the author decided to introduce
in the analysis such factor as a duration of the operating cycle (X8), which includes the duration
of the inventories turnover (inversely proportional to X6) and the duration of the receivables
turnover (inversely proportional to X3) instead of the coefficients of their turnovers. The the results
of correlation analysis of the selected indicators (after the indicators X2, X3, X6 exclusion and
the indicator X8 inclusion) are given in Table 1. It proves that there is no close correlation between
them, and each factor characterizes the resulting latent indicator in a different way.
The selected factors have different units of measurement, so it is necessary to standardize
the space of variables through centering and normalization within a multivariate analysis.
The variation range of standardized values should be within from -3 to 3 by the normal variables
allocation.4 After the data was standardized, it was found that object number 11 shows
an abnormally high value of the factor X8 (its size is 3.31534), and object number 20 shows
an abnormally high value of the factor X4 (its size is 3.30314). The analysis cannot be reliable with
such distribution, since the values of factors X4 and X8 are shifted by the reason of abnormal
observations. Therefore, there was made a decision to exclude objects 11 and 20 from the analysis.
The adjusted matrix of standardized data was presented in Table 2.
1

Янковой, А.Г. (2001). Многомерный анализ в системе STATISTICA. Одесса: Оптимум, 1.
SMIDA (2018) Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України
<https:// smida.gov.ua/> (2018, червень, 09).
3
Янковой, А.Г. (2014). Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием:
учебное пособие. Одесса: ОНЭУ.
4
Янковий, О.Г. (2015). Латентні ознаки в економіці: монографія. Одеса: Атлант.
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Table 1
Matrix of Pearson correlation coefficients of factors-symptoms
of business activity financial component
Х1

Х4

Х1
1
Х3
0,365283
1
Х5
0,019192
-0,08533
Х7
0,345698
0,115249
Х8
-0,0809
-0,72884
Source: calculated by author

Х5

Х7

Х8

1
0,47618
0,209065

1
-0,02827

1

The analysis was started from the clustering of a selected set of cases. The task of cluster
analysis is to divide the totality of investigated enterprises with close weights of factors-symptoms,
which reflect the business activity financial component of gas industry enterprises on
quantitatively homogeneous groups.
Table 2
Matrix of standardized data of business activity financial component
of the selected enterprises

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24

Х1

Х4

Х5

Х7

Х8

0,81225
0,15173
1,18539
-0,25566
-0,04481
-0,27906
-0,27030
0,22663
0,99987
0,22856
-0,17408
-1,06284
-2,55636
0,72428
0,07987
0,18162
-2,55085
0,39500
0,11751
1,32047
0,93957
-0,16878

-0,55976
-0,44214
-1,26791
-1,34011
0,68768
0,14184
-0,08154
-0,15879
3,01165
0,32516
-0,23260
0,22164
-1,10683
0,43675
-0,47073
1,24739
-1,41650
-0,00244
0,10145
1,37223
-0,03093
-0,43549

1,29507
1,55482
-1,12275
0,42792
-0,23162
0,01733
-0,53201
-0,83074
-1,19807
-0,76097
-0,09026
-0,79706
-1,21263
-0,90580
-0,45794
1,16467
1,73986
1,15000
-0,16190
1,77057
-0,21715
-0,60135

-0,40745
0,70014
-1,69053
-0,26514
-0,01713
0,11564
-0,25679
0,21464
-1,11835
-0,20917
0,26949
-0,21759
-1,38442
0,14621
0,57164
-0,61797
-0,99829
2,10253
0,28172
2,73964
-0,31543
0,35662

1,39248
0,60660
0,36246
1,96092
-0,52790
-0,43968
-0,72478
0,28038
-1,56114
-0,20693
0,84445
-0,74295
-0,56952
-0,42321
1,27984
-1,18958
1,17507
0,14080
0,64057
-2,01428
0,32217
-0,60577

Source: calculated by author
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The cluster analysis was started by using hierarchical algorithms. A hierarchical joining
(agglomeration) of cases in clusters based on the criteria that minimize the distances between them
in area of business activity factors is presented in Fig. 1. As a metric of the distance between
objects it was used the Euclidean distance and as the unification measure it was used the Ward’s
method to built vertical icicle plot.
Tree Diagram for 22 Cases
Ward`s method
Euclidean distances
9
8

Linkage Distance

7
6
5
4
3
2
1
0
17

9

23 15 10

8

13 24

7

6

5

3

22 19 18 14 16 21 12

4

2

1

Fig. 1. Vertical icicle plot of clustering process of selected enterprises

Source: built by author

Dendrogram analysis showed that the totality is divided into 5 clusters. The structure of the
first includes objects No. 17 and No. 9, the second – No. 23, No. 15, No. 10, No. 8, No. 13, No.
24, No. 7, No. 6, No. 5, No. 3 respectively, the part of the third – No. 22 and No. 19 respectively,
the fourth – No. 18 and No. 14 respectively and the fifth –No. 16, No. 21, No. 12, No. 4, No. 2,
No. 1 respectively.
Next, it is necessary to verify if the allocation of the primary statistical cases totality is
correct. The iterative method of the standart type, which name is the k-means clustering, is used.
The result of the totality allocation by this method is presented in Table. 3
After the result was obtained, we could see that the k-means clustering confirmed the results
of the hierarchical joining. This means that the objects of one group have proximity and the objects
of different groups have the significant difference in the space of factors-symptoms of the business
activity financial component.
Identification of the obtained clusters on the basis of the two-way joining method, which is
shown in Fig. 2, makes it possible to divide the formed groups of enterprises into: a group of
absolute outsiders (cluster 4); the group of the worst among middle class, which consists of 6
objects (cluster 5); middle class cluster with 10 objects (cluster 2); cluster of the worst among the
leaders (cluster 1); and the last group (cluster 3) are absolute leaders. Such conclusion can be made
on the basis of the analysis of stimulants indicators – profitability of sales, payables turnover, cash
turnover; index of assets growth and of the de-stimulator indicator – the duration of the operating
cycle.
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Table 3
Results of enterprises clusterization by the k-means clustering
Members of
Cluster Number 1
and Distances
from Respective
Cluster Center
Distance
9
0,698324
17
0,698324

Members of
Members of
Members of
Cluster Number Cluster Number Cluster Number
21 and Distances 3 and Distances 4 and Distances
from Respective from Respective from Respective
Cluster Center
Cluster Center
Cluster Center
Distance
Distance
Distance
3
1,056297 19
0,639594 14
0,774784
5
0,390402 22
0,639594 18
0,774784
6
0,3759
7
0,280927
8
0,330399
10
0,175518
13
0,597646
15
0,391546
23
0,4775
24
0,369958

Members of
Cluster Number 5
and Distances
from Respective
Cluster Center
Distance
1
0,57724
2
0,599327
4
0,596437
12
0,317861
16
0,437399
21
0,432956

Source: calculated by author
Two-Way Joining Results
1
2
19
5
6
10
15
7
24
13
8
23
12
21
16
3
14
4
18
9
17
22
Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

3
2,5
1,5
0,5
-0,5
-1,5
-2,5

Fig. 2. Graphical representationof the results of the double association
Source: Built by author
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Further, it was decided to make a taxonomic analysis within each cluster of the business
activity financial component. Taxonomic analysis is based on the calculation of distances
(similarities) of all points (cases) to the standard (anti- standard) in the space of factors-symptoms,
which are the external demonstration of the hidden characteristic of objects. This method is
implemented in two main taxonomic analysis algorithms – classical and modified. It should be
noted that the classical algorithm sometimes has mistakes in determining the similarity with
objects-outsiders (on the investigated hidden characteristic of objects), and just the opposite the
modified algorithm suffers from inaccuracy in identifying the object-leaders. Therefore, recently it
is proposed to use a mixed (combined) algorithm to make ratings. It is based on ratings, which are
ranked according to the classical and modified algorithms. After that, an aggregate rating is
constructed by using the lowercase sum method. Further, after calculating the combined ratings (ri)
for each object is assigned a final rank (Ri). The results of a taxonomic analysis mixed algorithm
are presented in Table. 4
Table 4
Aggregate rating by the Fisher’s formula
Explored
objects

Rating score
Rei

Rai

Weights
Кеі

Каі

ri

The cluster of absolute leaders
22
1
1
0,66667
0,33333
1
19
2
2
0,33333
0,666666667
2
The cluster of the worst among the leaders
9
1
1
0,66667
0,33333
1
17
2
2
0,33333
0,66667
2
The middle class cluster
3
10
10
0,01818
0,18182
2
5
1
1
0,18182
0,01818
0,2
6
2
2
0,16364
0,03636
0,4
7
6
6
0,09091
0,10909
1,2
8
8
9
0,05455
0,16364
1,91
10
5
7
0,10909
0,12727
1,44
13
9
8
0,03636
0,14545
1,49
15
3
3
0,14545
0,05455
0,6
23
4
4
0,12727
0,07273
0,8
24
7
5
0,07273
0,09091
0,96
The cluster of the worst among the middle class
1
3
2
0,19048
0,09524
0,76
2
1
1
0,28571
0,04762
0,33
4
6
6
0,04762
0,28571
2
12
4
4
0,14286
0,19048
1,33
16
5
5
0,09524
0,23810
1,67
21
2
3
0,23810
0,14286
0,90
Cluster of absolute outsiders
14
2
2
0,33333
0,66667
2
18
1
1
0,66667
0,33333
1
Source: calculated by author
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Rank
by a mixed
algorithm
1
2
1
2
10
1
2
6
9
7
8
3
4
5
2
1
6
4
5
3
1
2

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 3 2018

According to the results of taxonomic analysis, it can be concluded that the absolute leader
among the selected enterprises is the enterprise number 22 (PJSC "Cherkassygaz"), and the
absolute outsider is the enterprise number 18 (PJSC "Odesagas").
After such results were received, it was proposed to make a discriminant analysis in order to
get a single adequate discriminatory function; to determine the rank of latent characteristic for the
investigated economic objects based on the constructed regression equation; to evaluate the latent
characteristic for the objects, which are not the part of the totality cases.1
In order to construct a universal discriminant function for the selected enterprises, there
should be made a regression analysis of the enterprises classification. Lets it would be taken the Ŷ
as a dependent variable, which varies from 1 to 22. In this case, 1 would be assigned to the worst
object among outsiders, and 22 – the best among leaders. Consequently, the affiliation of a new
object to a particular cluster will be represented as follows: if the result of the calculated
discriminant function is within 1 and 2, the new object will be an outsider, within 3 and 8 – the
worst among the middle class, within 9 and 18 – the middle class, within 19 and 20 – the worst
among the leaders, within 21 and 22 – the absolute leader respectively.
First, all five factors-symptoms of the business activity financial component of the gas
industry enterprises mentioned above were applied in order to build a universal discriminant
function. The results of the regression analysis are presented in Table. 5
Table 5
Results of multivariate correlation-regression analysis
of business activity financial component
Regression statistics
0,90369
Multiple R
0,81666
R-squared
Normalized 0,75937
R-squared
Standard
3,18538
error
22
Cases
Analysis of variance
df
5
Regression
16
Remainder
21
Total

SS
MS
F
723,15349 144,63070 14,25402
162,34651 10,14666
885,50000

Odds
Standard error t-statistics
11,96790
2,52353
Y-intercept. 30,20139
48,01984
17,85121
2,69000
Var. X1
1,30789
1,79861
0,72717
Var. X4
0,01428
0,01591
0,89748
Var. X5
1,90980
2,23353
0,85506
Var. X7
-0,21102
0,06078
-3,47168
Var. X8
Source: calculated by author

1

P-Value
0,02258
0,01610
0,47763
0,38277
0,40514
0,00315

Signif. F
2,067E-05

Lower 95.0%
4,83056
10,17696
-2,50500
-0,01945
-2,82508
-0,33988

Upper 95.0%
55,57221
85,86271
5,12078
0,04801
6,64469
-0,08217

Янковий, О.Г. (2015). Латентні ознаки в економіці: монографія. Одеса: Атлант.
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Before the constructed model is being used, it is necessary to check the degree of its
reliability. Imagine the significance level α of the constructed model is 0.05. The calculated
significance of F is much less than the given significance level α (0.000002067 <0,05),
so the constructed model should be generally considered reliable with the 95% probability.
The coefficients of the constructed model showed an unequal discriminative ability
of the factors because of low value of t- statistics and high P-values each of them, when it was
tested the reliability of the model odds. The data in Table 5 showed that the role of variables X4,
X5 and X7 in recognizing the business activity financial component of the investigated objects is
not very high. Therefore, it was decided to make step-by-step regression analysis in order
to remove non-essential factors from the model. Its final results are presented in Table. 6
Table 6
Results of stepwise multivariate correlation-regression analysis
of business activity financial component
Regression statistics
0,87861
Multiple R
0,77195
R-squared
Normalized
0,74794
R-squared
Standard
3,26012
error
22
Cases
Analysis of variance
df
2
Regression
19
Remainder
21
Total

SS
MS
683,56067 341,78034
201,93933 10,62839
885,50000

F
32,15731

Odds
Standard error t-statistics
4,81450
8,58485
Y-intercept 41,33178
60,01722
14,60473
4,10944
Var. X1
-0,23944
0,03921
-6,10696
Var. X8
Source: calculated by author

P-Value
0,00000
0,00060
0,00001

Signif. F
7,967E-07

Lower 95.0% Upper 95.0%
31,25491
51,40864
29,44916
90,58528
-0,32151
-0,15738

As a result, a universal discriminant function contains the following most influential on the
business activity financial component variables: profitability of sales and duration of the operating
cycle. Their statistical reliability is confirmed by indicators of t-criterion and P-significance and is
within acceptable limits.
The universal equation of the discriminant function looks like this:
Ŷ = 41.33178 + 60.01722 * Х1 – 0.23944 * Х8

(1)

Let’s check is the constructed model suitable for practical use? The value of the
multiplication correlation coefficient R = 0.87861 indicates a close connection between the
remaining variables and the variable Ŷ. The determination coefficient R2 = 0,77195 shows that
77% of the business activity financial component changing is determined by the factors-indicators
that are remained in the model. The significance F is 7,967E-07, so we can affirm that the model is
reliable with a 95% probability.
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Checking the signs of regression coefficients showed that they have the same economic
meanings as the direction of correlation between stimulant factors-indicators (X1), de-stimulator
indicator (X8) and a variable Ŷ, which characterizes the rank of their business activity financial
component. Therefore, the growth of profitability of sales and the reduction of the duration
of the operating cycle sets the rank of the business activity financial component of the object
to the highest value. All this proves that the regression model does not need to be adjusted and can
be used in practice.
Let’s consider the discriminant function of the business activity financial component for
an enterprise that was not part of the investigated totality, named PJSC "Umngaz"., To do this,
the values of the variables X1 = 0.0208, X8 = 133.205 will be substituted into the universal
discriminant model (1). The result is:
Ŷ = 41.33178 + 60.01722 * 0.0208 – 0.23944 * 133.205 = 10.685.
The rank of business activity financial component of PJSC "Umagaz" is included
in the interval from 9 to 18, which allows to assign this enterprise to the middle class cluster.
It is necessary to analyze in depth the influence of each factor-symptom on the resultant
indicator Ŷ and to identify the reserves of its growth based on compare objects-leaders with
objects-outsiders for the practical using of the universal discriminant model.
The average absolute effect of each factor on the resultant indicator Ŷ can be evaluated with
regression coefficients help. To evaluate the relative effect of factors, it is necessary to calculate
the coefficients of flexibility according to the following formula:

AJ = aj

Xj
Y

,

(2)

where aj – regression coefficient of the j factor;
X j – the mean value of the j factor;
Ȳ – the mean value of the resultant indicator.
To determine the average effect with its oscillation degree of the factor Xj on the resultant
indicator Ŷ, it is necessary to use the β-coefficient. It shows the average amount of standard
deviations of the resultant variable Ŷ that changes by the one standard deviation of the factor Xj
and are calculated by the formula:

β j = aj
where

σj
σY

,

(3)

σj – standard deviation of the j factor;
σY – standard deviation of the variable Ŷ.

After these indicators was studied, it can be concluded:
1. With the growth of profitability of sales by 1 unit the rank of the business activity
financial component increases by 60, and with the increase in the duration of the operating cycle
on 1 day, the rank of business activity financial component decreases by 0.24 units.
2. If the profitability of sales increases by 1%, the business activity financial component
increases by 0.05%. If the duration of the operating cycle increases by 1%, the business activity
financial component decreases by 2.54%.
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3. The calculated β-coefficients for a two-factor constructed model show if the profitability
of sales increases by 1 standard deviation, the business activity financial component increases
by 0.457 of its standard deviation; and if the duration of the operating cycle increases by the same
value, it decreases by 0.002 of its standard deviation respectively.
In order to improve the business activity financial component of outsiders, it is expediently
to identify the reserve, which increases its rank. To do this, it is needed to find substrictions
between the average values of the leaders and outsiders, and then multiply these subtractions
with the corresponding regression coefficients of the constructed model. The calculation is
presented in Table 7
As the result, if the average level of profitability of sales increases by 0.16 (16%) and
the duration of the operating cycle is reduced by 27 days, the outsiders will be able to realize
the growth reserve of the business activity financial component by 9.7 points and 6.4 points
respectively . That is, the total reserve will be 16.1 points.
Table 7
Comparative analysis of the business activity financial component
of leaders and outsiders that is based on the model (1)
Average values of
variables by groups

Variables

Х1
Х8
Ŷ

leaders
0,02574
100,79987
20,50000

outsiders
-0,13618
127,64365
1,50000

Substrictions between
average values
(c. 2 – c. 3)
0,16193
-26,84377
19,00000

Regression
coefficients

Effect
(reserve)

60,01722
-0,23944
-

(c. 4*c. 5)
9,71833
6,42758
16,1459

Source: calculated by the author
Conclusion. The proposed method of quantitative evaluation of the business activity
financial component is based on the construction of an universal discriminant function, which
determines the place of the enterprise on the market among competitors in the industry.
A multivariate statistical analysis has shown that the biggest impact on the level of the resulting
indicator is made by the factors of profitability of sales and duration of the operating cycle.
Specifically, if the absolute value of the factor X1 increases and the growth rate of the the factor X8
reduces, the business activity financial component will be improved.
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