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Постановка проблеми. Практика свідчить про по-
гіршення збалансованості фінансових ресурсів дер-
жавного соціального страхування. Більшою мірою це 
стосується фінансових ресурсів державного пенсійно-
го страхування. До такого стану призвела політика 
держави, коли задекларовані розміри пенсій на рів-
ні, не меншому від прожиткового мінімуму, не від-
повідали темпам збільшення внутрішніх фінансових 
ресурсів Пенсійного фонду України. Це спричинило 
дефіцит бюджету цього фонду та запровадження прак-
тики його покриття коштами Державного бюджету 
України. Тобто, джерелом видатків Пенсійного фон-
ду України ставали зовнішні фінансові ресурси. Від-
повідні темпи зростання внутрішніх доходів не були 
забезпечені через високий рівень оподаткування, що 
підтверджується таким показником – лише 65% фон-
ду оплати праці в економіці держави оподатковується 
страховими внесками [1; 2, с. 64; 3, с. 15; 4, с. 18].

Забезпечення збалансованості фінансових ресур-
сів державного соціального страхування можна до-
сягнути шляхом збільшення величини внутрішніх 
доходів державних цільових фондів. З метою визна-
чення впливу окремих факторів на обсяги таких ре-
сурсів нами розглянуно лінійні одно- та двофакторні 
моделі кореляційного й регресійного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика державних фінансів загалом і збалансованос-
ті фінансових ресурсів державного соціального стра-
хування зокрема привертає увагу багатьох учених. 
Серед українських дослідників варто назвати М. Ві-
нера, С. Ржевського, В. Піскуненко, Ю. Овсієнко, 
Б. Надточія, М. Шаварину, Н. Шаманську, С. Юрія 
та інших.

Незважаючи на значний інтерес з боку еконо-
містів, питання збалансування фінансових ресурсів 
соціального страхування потребує більш повного й 
усебічного висвітлення. Це підтверджує практика їх-
нього формування за рахунок як страхових внесків, 
так і коштів державного бюджету, що свідчить про 
відсутність належної теоретичної обґрунтованості фі-
нансової бази державного соціального страхування 
та унеможливлює розробку довгострокової фінансо-
вої політики в цій сфері. 
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Постановка завдання. Мета публікації полягає в 
розгляді впливу ряду факторів (фонду оплати праці 
в економіці держави, його частки у ВВП та ставки 
оподаткування страховими внесками) на результа-
тивний показник – величину внутрішніх фінансових 
ресурсів державного соціального страхування як од-
ноосібно, так і в комбінації між собою.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
основі методів кореляційного й регресійного аналі-
зу дослідимо залежність між факторною ознакою – 
фондом оплати праці в економіці країни – і резуль-
тативною ознакою – обсягом внутрішніх фінансових 
ресурсів соціального страхування. Основне завдання 
використання цих методів полягає в аналізі статис-
тичних даних з метою виявлення залежності між 
досліджуваними ознаками у вигляді певної матема-
тичної формули та встановлення за допомогою коефі-
цієнта кореляції порівняльного оцінювання щільнос-
ті взаємозв’язку [5, с. 59; 6, с. 78].

У дослідженні спостерігаємо прямолінійну форму 
зв’язку, яка характеризує зміну середнього рівня ре-
зультативної ознаки у залежно від зміни факторної 
ознаки x. У даному разі таке рівняння регресії ха-
рактеризуватиме зміну середнього рівня внутрішніх 
фінансових ресурсів соціального страхування (у) від 
зміни фонду оплати праці (x). Крім цього, воно ви-
значатиме математичне сподівання групових серед-
ніх значень результативної ознаки під впливом різ-
них значень факторної ознаки [7, с. 73].

У разі лінійної форми зв’язку результативна озна-
ка змінюється під впливом факторної ознаки рівно-
мірно. Така форма зв’язку виражається рівнянням 
прямої:

yx=a0+a1x,                            (1)
де yx – вирівняне середнє значення результативної 

ознаки;
x – значення факторної ознаки;
a0 і a1x – параметри рівняння;
a0 – значення y, при яких x= 0;
a1 – коефіцієнт регресії [8, с. 212].
Коефіцієнт регресії a1 показує, на скільки змі-

ниться результативна ознака Y при зміні фактор-
ної ознаки на одиницю. Якщо a1 матиме позитивний 
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знак, то зв’язок у досліджуваній сукупності прямий, 
якщо від’ємний – то зв’язок обернений.

Параметри рівняння зв’язку визначаються спо-
собом найменших квадратів складеної і розв’язаної 
системи двох рівнянь з двома невідомими:

,                     (2) 

де n – число членів у кожному з двох порівню-
вальних рядів;

∑x – сума значень факторної ознаки;
∑x2 – сума квадратів значень факторної ознаки;
∑у – сума значень результативної ознаки;
∑yx – сума добутків значень факторної ознаки на 

значення результативної ознаки.
Розв’язавши цю систему рівнянь, отримаємо такі 

значення параметрів:

;                      (3)

.                       (4)

Вирахувавши за фактичними даними всі записа-
ні вище суми й підставивши їх у наведені формули, 
знайдемо параметри прямої.

Розглянемо розрахунок параметрів лінійного рів-
няння зв’язку між фондом оплати праці в економіці 
країни і внутрішніми ресурсами соціального страху-
вання за даними 2002–2013 рр. [9: 15]. На основі 
даних способом найменших квадратів визначимо па-
раметри:

;

.

Тоді шукане лінійне рівняння регресії зв’язку 
між величиною фонду оплати праці й обсягом вну-
трішніх фінансових ресурсів соціального страхуван-
ня матиме такий вигляд:

yx=-3,314+0,258x. 
Отже, при збільшенні фонду оплати праці в еко-

номіці на 1 млрд грн обсяг внутрішніх фінансо-
вих ресурсів соціального страхування зростав на 
0,258 млрд грн.

Дослідимо вплив окремо факторів середньої став-
ки страхових внесків в економіці країни та частки 
фонду оплати праці у ВВП на обсяги внутрішніх фі-
нансових ресурсів соціального страхування. Для цьо-
го використаємо формули (1)–(4).

Лінійне рівняння регресії зв’язку між ставкою 
страхових внесків і обсягом внутрішніх фінансових 
ресурсів соціального страхування матиме вигляд:

yx=1752,56–44,37x. 
Отже, при збільшенні ставки оподаткування стра-

ховими внесками на 1% обсяг внутрішніх фінансо-
вих ресурсів соціального страхування зменшувався 
би на 44,336 млрд грн.

Послідовно підставляючи в це рівняння значення 
факторної ознаки x, отримаємо вирівняні значення 
результативної ознаки yx, що покажуть, яким теоре-
тично має бути середній розмір внутрішніх фінансо-
вих ресурсів соціального страхування при цій ставці 
оподаткування страховими зборами (за інших рівних 
умов). Вирівняні (теоретичні) значення (із заокруглен-
ням до десятків сотень), свідчать про правильність пі-
дібраних параметрів рівняння – рівності ∑y та ∑yx. 

За таких умов коефіцієнт еластичності дорівню-
ватиме:

. 

Це означає, що при збільшенні фонду оплати пра-
ці на 1% обсяги внутрішніх фінансових ресурсів со-
ціального страхування зменшувалися б на 28,69%.

У нашому випадку на результативну ознаку може 
впливати не один, а кілька факторів, між якими 
існують складні взаємозв’язки, тому їхній вплив 
комплексний і його не можна розглядати як просту 
сукупність ізольованих впливів. Почергово згрупує-
мо фактори, розглянуті вище, з метою виявлення їх-
нього впливу на результативну ознаку.

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз 
дає змогу оцінити ступінь впливу на досліджуваний 
результативний показник кожного з уведених у мо-
дель факторів при фіксованому на середньому рівні 
інших факторів.

Спочатку проведемо аналіз залежності між фак-
торними – фондом оплати праці та ставкою страхо-
вих внесків в економіці країни – і результативною 
ознаками – обсягом внутрішніх фінансових ресурсів 
соціального страхування. Потім виконаємо ці дії між 
часткою фонду оплати праці у ВВП та ставкою стра-
хових внесків в економіці країни й результативною 
ознакою, а тоді між величиною фонду оплати праці 
в економіці та її часткою у ВВП на результативну 
ознаку.

Розрахунок параметрів рівняння лінійної двофак-
торної регресії подано за допомогою рівняння:

yx=a0+a1x1+ a2x2,                       (5)
де yx – розрахункові значення результативної 

ознаки-функції;
x1, x2 – факторні ознаки;
a0, a1, a2 – параметри рівняння, які можна розра-

хувати способом найменших квадратів, розв’язавши 
систему нормальних рівнянь:

.          (6)

Кожний коефіцієнт рівняння показує ступінь 
впливу відповідного фактора на результативний по-
казник при фіксованому положенні решти факторів, 
тобто як із зміною окремого фактора на одиницю змі-
нюється результативний показник. Вільний член рів-
няння множинної регресії економічного змісту не має.

Шукане рівняння зв’язку, яке визначає залеж-
ність результативної ознаки від двох факторних 
ознак, матиме такий вигляд:

yx=-320,503+0,294x1+8,076x2.
Отже, зі збільшенням фонду оплати праці на 

1 млрд грн внутрішні фінансові ресурси зростають 
на 0,294 одиниці, а при підвищенні ставки оподат-
кування на 1% обсяги таких ресурсів збільшуються 
на 8,1 одиниць.

Підставляючи в рівняння значення x1 і x2, отри-
маємо відповідні значення змінної середньої, які від-
творюють значення фактичних рівнів внутрішніх 
фінансових ресурсів соціального страхування. Це 
свідчить про правильний вибір форми математичного 
виразу кореляційного зв’язку між трьома досліджу-
ваними ознаками.

Розрахунок параметрів рівняння лінійної дво-
факторної регресії подамо за допомогою рівняння, 
яке використано вище (5). Врахувавши етапи й за-
стосувавши формули (5) і (6), одержуємо рівняння 
зв’язку, яке визначає залежність результативної 
ознаки від двох факторних ознак і має такий вигляд:

yx=1557,24+1,35x1–40,91x2.
Отже, зі збільшенням частки фонду оплати праці 

у ВВП на 1 млрд грн внутрішні фінансові ресурси 
зростають на 1,35 одиниці, а при підвищенні ставки 
оподаткування на 1% обсяги таких ресурсів, відпо-
відно, зменшуються на 40,91 одиниці. Підставляючи 
в рівняння значення x1 і x2, отримаємо відповідні зна-
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чення змінної середньої, які відтворюють значення 
фактичних рівнів внутрішніх фінансових ресурсів 
соціального страхування. Це свідчить про правиль-
ний вибір форми математичного виразу кореляцій-
ного зв’язку між трьома досліджуваними ознаками.

Попередні моделі багатофакторного аналізу пока-
зали, що і величина фонду оплати праці в економіці, 
і його частка у ВВП більшою мірою впливають на 
обсяги внутрішніх фінансових ресурсів соціального 
страхування, ніж ставка оподаткування страховими 
зборами. Дослідимо, як між собою одночасно взаємо-
діятимуть фактори величини фонду оплати праці та 
її частки у ВВП на шукану результативну ознаку – 
внутрішні фінансові ресурси соціального страхуван-
ня.

Використовуючи формули (5)–(6), визначимо па-
раметри рівняння:

yx=74,43+0,28x1–1,73x2.
Отже, зі збільшенням фонду оплати праці на 

1 млрд грн внутрішні фінансові ресурси зростають на 
0,28 одиниці, а при підвищенні його частки у ВВП 
на 1% обсяги таких ресурсів зменшуються на 0,73 
одиниці.

Підставляючи в рівняння значення x1 і x2, отри-
маємо відповідні значення змінної середньої, які від-
творюють значення фактичних рівнів внутрішніх 
фінансових ресурсів соціального страхування. Це 
свідчить про правильний вибір форми математичного 
виразу кореляційного зв’язку між трьома досліджу-
ваними ознаками.

Для виявлення порівняльної сили впливу окре-
мих факторів і резервів, закладених у них, статис-
тика вираховує часткові коефіцієнти еластичності 
εі, які показують, на скільки відсотків у середньому 
зміниться результативна ознака при зміні кожного 
фактора на 1% і фіксованому положенні інших фак-
торів за формулами (7) та (8):

;                (7)

.               (8)

Аналіз часткових коефіцієнтів еластичності вияв-
ляє, що за абсолютним приростом найбільший вплив 
на внутрішні фінансові ресурси має величина фонду 
оплати праці в економіці країни – фактор x1, зі збіль-
шенням якого на 1% внутрішні доходи державних 
цільових фондів зростуть майже на таку саму вели-
чину, а при підвищенні частки оплати праці у ВВП 
на 1% внутрішні фінансові ресурси соціального стра-
хування навпаки збільшуються на 1,4%.

На основі наведених вище моделей кореляційного 
зв’язку подамо узагальнення результатів впливу фак-
торних ознак на результативну ознаку (таблиця 1).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, роз-
глянуті моделі впливу факторів фонду оплати праці 
в економіці держави, його частки у ВВП та ставки 
оподаткування страховими внесками на результа-
тивний показник – величину внутрішніх фінансових 
ресурсів соціального страхування – спочатку одно-
осібно (моделі 1–3), а потім у комбінації факторів 
(моделі 4–6) виявив таке:

а) загалом простежуються високі коефіцієнти ва-
ріації між результативною ознакою і факторними 
ознаками в усіх розглянутих моделях (у межах 56,8–
99,8%), а це підтверджує, що ми правильно вибрали 
фактори, які суттєво впливають на досліджуваний 
показник. Між ними існує сильний (щільний) і пря-
мий (за винятком впливу ставки внесків) зв’язок;

б) за незмінності інших умов найбільше на обсяги 
внутрішніх фінансових ресурсів соціального страху-

Таблиця 1
Вплив факторів фонду оплати праці, його частки 

у ВВП і ставок страхових внесків на обсяги 
внутрішніх фінансових ресурсів державного 

соціального страхування1

№
моделі Факторна ознака

Вплив на внутрішні 
фінансові ресурси 

соціального страхування

Однофакторні моделі

1

Фонд оплати 
праці, млрд грн

1 млрд грн 0,26 млрд грн

1% 1,06%

99,3% варіації результативної ознаки 
пояснюється зміною факторної ознаки.

2

Ставка страхових 
внесків, %

1% 44,34 млрд грн

1% 28,69%

73,3% варіації результативної ознаки 
пояснюється зміною факторної ознаки.

3

Частка фонду 
оплати праці 

у ВВП, %

1% 13,13 млрд грн

1% 10,62%

56,8% варіації результативної ознаки 
пояснюється зміною факторної ознаки.

Двофакторні моделі

4

Фонд оплати 
праці, млрд грн

1 млрд грн 0,29 од.

1% 1,2%

Ставка страхових 
внесків, %

1% 8,1 од.

1% 5,23%

99,8% варіації результативної ознаки 
пояснюється зміною факторних ознак.

5

Частка фонду 
оплати праці 

у ВВП, %

1% 1,35 од.

1% 1,09%

Ставка страхових 
внесків, %

1% 40,91 од.

1% 26,5%

73% варіації результативної ознаки пояснюється 
зміною факторної ознаки.

6

Фонд оплати 
праці, млрд грн

1 млрд грн 0,28 од.

1% 1,14%

Частка фонду 
оплати праці 

у ВВП, %

1% 0,73 од.

1% 1,4%

99,6% варіації результативної ознаки 
пояснюється зміною факторних ознак

1 позначення  або  означає, відповідно, збільшення або 
зменшення показника

вання впливає частка фонду оплати праці у ВВП кра-
їни: її збільшення на 1% призводить до зростання 
таких ресурсів на 13,1 млрд грн, або на 10,6%;

в) за умови комбінованого впливу факторів най-
більшою мірою (на 99,8%) зумовили зміну обсягів 
внутрішніх фінансових ресурсів соціального страху-
вання величина фонду оплати праці й розмір став-
ки страхового внеску: ресурси збільшилися на 6,4%, 
причому переважну частку зростання забезпечила 
саме зміна ставки внеску.

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що 
на фінансові ресурси соціального страхування мала 
вплив саме комбінація окремих факторів. Покращен-
ня збалансованості державного соціального страхуван-
ня в Україні можна досягти шляхом таких заходів:

– збільшення обсягів її внутрішніх фінансових 
ресурсів. Єдиним резервом при цьому є фонд оплати 
праці, який платники через певні обставини не праг-
нуть декларувати й оподатковувати;

– зміни ставок оподаткування страховими вне-
сками.

Дослідження окреслених нами шляхів покращен-
ня збалансованості системи соціального страхування 
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відкриває перспективи майбутніх досліджень у цьо-
му напрямі фінансової науки.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКІВ  
НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

У статті запропоновано методичний підхід до рейтингової оцінки банків на основі оцінювання їх фінансової стабільності. Він 
передбачає об’єднання інтегральних показників оцінки фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності й рентабельності в 
комплексному інтегральному показникові оцінки фінансової стабільності банків. Проведення кластеризації дасть змогу здійснити 
рейтингування банків і виявити фінансово стабільні й нестабільні банки. 

Ключові слова: методичний підхід, рейтингова оцінка банку, інтегральна оцінка, фінансова стабільність, банківська система.

Тысячная Ю.С., Попов И.И. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
ИХ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

В статье предложен методический подход к рейтинговой оценке банков на основе оценки их финансовой стабильности. Он 
предусматривает объединение интегральных показателей оценки финансовой стабильности, деловой активности, ликвидности 
и рентабельности в комплексном интегральном показателе оценки финансовой стабильности банков. Проведение кластериза-
ции позволит осуществить рейтингование банков и выявить финансово стабильные и нестабильные банки.

Ключевые слова: методический подход, рейтинговая оценка банка, интегральная оценка, финансовая стабильность, бан-
ковская система.

Tysyachna Y.S., Popov I.I. SYSTEMATIC APPROACH OF BANK RATINGS IN DEPENDING OF THEIR FINANCIAL STABILITY 
Proposed the methodological approach to the rating assessment of banks based on an assessment of their financial stability. It provides 

a combination of integral indicators for assessing financial stability, business activity, liquidity and profitability in a comprehensive evaluation 
of the integral index of banks' financial stability. The cluster method allows to rate banks and identify financially stable and unstable banks. 
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