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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ ДОХОДІВ
БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
(НА МАТЕРІАЛАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Ю. Є. Гуцалова, аспірант Дніпропетровської державної фінансової академії
Методологія дослідження. Економетрична модель дозволила розглянути вплив декількох
макроекономічних чинників, шляхом визначення незалежних змінних, що найбільше
впливають на надходження доходів Пенсійного фонду. При прогнозуванні соціальноекономічних процесів перевага віддавалась статистичним методам, прогнозним результатом
яких є очікувані у майбутньому значення потреби у коштах на виплату пенсії у промисловому
регіоні.
Результати. У статті представлена залежність надходжень бюджету пенсійного фонду від
таких макроекономічних показників як: ВРП у розрахунку на 1 особу, зайняте населення, рівень
інфляції, середньомісячна заробітна плата та ін. У ході дослідження багатофакторна модель
виявилась нераціональною. Дохідна частина бюджету має бути тісно пов’язана з середнім
розміром заробітної плати тому, що основні доходи Пенсійного фонду формуються відповідно
до фонду оплати праці. Тому було представлено зв’язок доходів бюджету та заробітної плати.
Результатом застосування цих методів є побудова трендової моделі. Виявлено, що дисбаланс в
рамках дохідної та видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України зумовлюється
негативними демографічними чинниками.
Новизна. Запропонована багатофакторна модель визначення розміру надходження
коштів до бюджету Пенсійного фонду Дніпропетровської області передбачає його розрахунок
відповідно до поточних можливостей та тенденцій розвитку соціально-економічної системи.
Практична

значущість.

Отримані

результати

дозволяють

підвищити

якість

бюджетного процесу. Ефективність запропонованої методики визначається можливістю її
використання в якості інструмента стратегічного планування.
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