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Мікрофінансові організації (МФО) відіграють важливу роль у наданні допомоги бідним домогосподарствам,
які прагнуть уникнути злиднів. Однак МФО не можуть допомогти позичальникам, маючи власні низькі
фінансові показники. У роботі оцінено фінансові результати діяльності сільських фондів (СФ) і ощадних
груп (ОГ), щоб визначити, наскільки високими є фінансові показники мікрофінансових організацій і як
поліпшити майбутні результати діяльності цих установ. Оцінено результати діяльності МФО, зокрема їхні
характеристики, програми підтримки населення, продуктивність, фінансову структуру та фінансові
показники. Дані взято з річних звітів мікрофінансових організацій за 2014 та 2016 роки. Річні звіти сільських
фондів і ощадних груп були зібрані Державним ощадним банком у період з 2014 по 2016 рік. З метою
порівняння показників СФ та ОГ, дані проаналізовано з використанням описових статистичних даних, таких
як ресурси. Результати показали, що ощадні групи є більшими за сільські фонди з огляду на середню кількість
членів і позичальників. Однак СФ, порівняно з ощадними групами, надають більше кредитів
малозабезпеченим клієнтам. Що стосується управління кредитами, то працівники ощадних груп є більш
кваліфікованими, ніж співробітники сільських фондів. Прибутки ощадних груп значно перевищують
прибутки сільських фондів. Якщо говорити про фінансову структуру, ОГ фінансуються завдяки депозитам
своїх членів, СФ отримують державні субсидії. Результати вказують на те, що як сільські фонди, так і ощадні
групи є прибутковими та фінансово стійкими.
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Микрофинансовые организации (МФО) играют важную роль в оказании помощи бедным домохозяйствам,
стремящимся избежать нищеты. Однако МФО не могут помочь заемщикам, имея собственные низкие
финансовые показатели. В работе оценены финансовые результаты деятельности сельских фондов (СФ) и
сберегательных групп (СГ), чтобы определить, насколько высоки финансовые показатели микрофинансовых
организаций и как улучшить будущие результаты деятельности этих учреждений. Оценены результаты
деятельности МФО, в частности их характеристики, программы поддержки населения, продуктивность,
финансовая структура и финансовые показатели. Данные взяты из годовых отчетов микрофинансовых
организаций за 2014 и 2016 годы. Годовые отчеты сельских фондов и сберегательных групп были собраны
Государственным сберегательным банком в период с 2014 по 2016 год. С целью сравнения показателей СФ
и СГ, данные проанализированы с использованием описательных статистических данных, таких как ресурсы.
Результаты показали, что сберегательные группы крупнее сельских фондов в плане средней численности
членов и заемщиков. Однако СФ, в сравнении со сберегательными группами, предоставляют больше
кредитов малоимущим клиентам. Что касается управления кредитами, то работники сберегательных групп
более квалифицированны, чем сотрудники сельских фондов. Прибыль сберегательных групп значительно
превышает доходы сельских фондов. Если говорить о финансовой структуре, СГ финансируются благодаря
депозитам своих членов, СФ получают государственные субсидии. Результаты указывают на то, что как
сельские фонды, так и сберегательные группы являются прибыльными и финансово устойчивыми.
Ключевые слова: микрофинансовые организации, финансовая
микрофинансовых учреждений, программа поддержки, продуктивность
Классификация JEL: G20, G21, G29

структура,

характеристики

Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0
International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любом
носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

