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на засадах використання структурного підходу до 
аналізу моделі системи фінансування її можна пред-
ставити у вигляді комбінації елементів фінансової сис-
теми і секторів фінансового ринку. Організаційно сис-
тема фінансування житлового будівництва в Україні 
має ґрунтуватися на поєднанні ринкового і бюджетного 
механізмів фінансування за розвитку партнерської вза-
ємодії бізнесу, влади, банків, домогосподарств. 

Відповідно до структури попиту на ринку жит-
лового будівництва запропоновано сформувати три 
взаємопов’язаних блоки, такі як довгострокове іпо-
течне житлове кредитування населення; засноване 
на ринкових принципах кредитування забудовників 
житлової нерухомості; заходи державної підтримки 
придбання житла населенням. Суб’єктний склад 
системи фінансування житлового будівництва дав 
підстави для виокремлення у складі СФЖБ трьох 
взаємопов’язаних функціональних рівнів – мікро-
рівня (приватні суб’єкти-позичальники, корпорації 
і домогосподарства), мезорівня (кредитори – кре-
дитні організації та інститути розвитку) і макро-
рівня (НБУ та регулятори фінансового ринку, 
Національна комісія, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг). Така 
структура буде найбільш адекватною вітчизняним 

реаліям і підкореною завданням її соціально-еконо-
мічного розвитку 
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Стаття присвячена проблемам формування вимог до підготовки конкурентоспроможного фахівця. Проведено аналіз фор-
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Постановка проблеми. У сучасних умовах на 
ринку праці існують такі необхідні вимоги до під-
готовки конкурентоспроможного фахівця, як про-
фесіоналізм, самовдосконалення, мобільність, ком-
петентність, здатність до інноваційної діяльності. 

У багатьох країнах із розвинутою ринковою інфра-
структурою всі суб’єкти підприємницької діяльності 
мають обов’язково знати фінансову грамотність. 
Саме тому актуальним стає завдання формування 
професійних компетенцій у процесі викладання 
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фінансових дисциплін, оскільки мета освіти – не 
просто передача знань, умінь і навичок студентам, а 
і формування у них умінь самостійно добувати, ана-
лізувати і раціонально використовувати інформацію 
для оволодіння професійними компетенціями. Для 
цього необхідно поєднати кращі традиції вітчизня-
ного досвіду і провідні ідеї зарубіжних вишів.

Критерії формування професійної компетент-
ності майбутнього фінансиста відображені в освіт-
ньо-професійній програмі, освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці, навчальних планах і програмах. 
У декларації  Болонського процесу підкреслено, 
що результатом освіти «повинно бути становлення 
людини, здатної до співпереживання, готової до 
вільного гуманістично-орієнтованого вибору, інди-
відуального інтелектуального зусилля і самостійної, 
компетентної і відповідальної дії в політичному, еко-
номічному, професійному і культурному житті, яка 
поважає себе й інших» [1].

Британська компанія Pearson на замовлення ана-
літичного відділу журналу Economist складає рей-
тинг найуспішніших освітніх систем світу і публікує 
його у виданні Times. Рейтинг складають за резуль-
татами міжнародного тесту, де розраховуються такі 
два складники, як навички мислення та успіхи в 
навчанні, а також за статистичними даними самих 
держав (наприклад, за кількістю вступників до ВНЗ 
цей рейтинг очолили (дані за 2016 рік): Південна 
Корея, Японія, Сінгапур, Гонконг, Фінляндія, Вели-
кобританія, Канада, Нідерланди, Ірландія, Польща 
та інші). Дані по Україні в цьому рейтингу відсутні. 
Причина полягає в тому, що за всі роки незалеж-
ності чиновники не спромоглися оформити і подати 
жодної заявки на міжнародне тестування. 

Розвиток національних систем освіти у світі 
демонструє такі тенденції: країни Східної Азії, як 
і раніше, випереджають інших. Південна Корея 
перебуває на вершині рейтингу, далі йдуть Японія, 
Сінгапур і Гонконг. Ідеологією освіти в цих краї-
нах є завзятість у роботі над природженими здібнос-
тями, чітко сформульовані цілі і завдання навчання, 
висока культура звітності і взаємодії серед широкого 
кола зацікавлених осіб. Країни Скандинавії, що тра-
диційно утримували сильні позиції, дещо розгубили 
свою перевагу. Фінляндія, лідер рейтингу у 2012 р., 
перемістилася на 5-те місце, а Швеція опустилася з 
21-го на 24-те. Помітно покращилася позиція Ізра-
їлю (з 17-го на 12-те місце), Росії (вгору на 7 місць – 
до 13-го) і Польщі (вгору на 4 місця – до 10-го). Кра-
їни, що розвиваються, займають нижню половину 
рейтингу. Індонезія замикає список із 40 представ-
лених країн, їй передують Мексика і Бразилія [2].  

Сьогодні економічні, соціальні та інші чинники 
розвитку цивілізації зумовлюють появу в Україні 
поряд із традиційними методами освіти нових ком-
петентностей. Тому віримо, що наша держава таки 
встигне заявити про себе у світових рейтингах.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Науковцями приділяється велика увага проблемі 
вивчення досвіду професійної підготовки фахівців 
за кордоном з метою аналізу для використання в 
подальшому, щоб забезпечити Україну висококвалі-
фікованими кадровими ресурсами у фінансовій сфері. 
Так, вивченням різних напрямів підготовки фахівців 
соціальної сфери займалися: у США – Н. Собчак, у 
Канаді – О. Ольхович, у Німеччині – О Пришляк; 
інженерів-аграрників у США – О. Вощевська; фахів-
ців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині – 
Л. Отрощенко; фахівців бухгалтерського напряму у 
США – Т. Бондарева. Але питання про формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців із 
фінансів у вітчизняних вищих навчальних закладах 
є досі відкритим. 

Постановка завдання. Мета статті – здійснити 
аналіз формування професійної компетентності май-
бутніх фахівців за спеціальністю «Фінанси, банків-
ська справа та страхування».

Виклад основного матеріалу дослідження. Одно-
значного визначення поняття компетентності сьо-
годні немає. «Компетентність» із латинської пере-
кладається як коло питань, у яких людина добре 
обізнана, має знання та досвід. У науковій літера-
турі досі не існує єдності в розумінні сутності тер-
мінів «компетенція» і «компетентність», але багато 
вітчизняних учених (І.Я. Лернер, Н.М. Бібік, 
Л.С. Ващенко, П.Г. Щедровицький, М.Н. Саткін, 
О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко та інші) приділяють 
значну увагу компетентнісному підходу, який проти-
стоїть традиційному предметному навчанню, в основі 
якого – ідея трансляції та засвоєння знань (інфор-
мації); дворівневій/селективній (знає – не знає) сис-
темі оцінювання; примусовим формам організації 
навчальних занять (як у конвеєрному способі органі-
зації праці); вертикальній, ієрархічно-організованій 
системі адміністративного керування.

У світовій освітній практиці поняття компетент-
ності є центральним. Ключові компетенції, визначені 
на симпозіумі «Ключові компетенції для Європи» 
(1996 р., м. Берн, Швейцарія), ознаменували загаль-
носвітову тенденцію оновлення освітнього процесу. 
Розробник компетенцій Г. Халаж розглядає їх форму-
лювання як відповідь на запити Європи (збереження 
демократичного відкритого суспільства, мультилінг-
візм, мультикультура, нові вимоги ринку праці, розви-
ток комплексних організацій, економічні зміни тощо).

В Україні ключовими компетентностями у 
навчальному процесі є навчальна, соціальна, ком-
петентність з інформаційних та комунікаційних 
технологій, економічна, загальнокультурна, оздо-
ровча та громадянська [3]. Професійна компетент-
ність фахівця, на думку М.Ю. Кадемія, передбачає 
розв’язання різного роду проблем, завдань на основі 
наявного досвіду, знань і цінностей, а професійні 
компетенції передбачають здатність людини успішно 
діяти у процесі своєї професійної діяльності, що дає 
змогу бути професійно успішним будь-якому випус-
книку навчального закладу [4]. Т. Ткаченко вказує 
на те, що дієвість формування професійної компе-
тентності залежить від багатьох умов, таких як пси-
хологічно обґрунтований вибір професії, професійний 
відбір студентів, формування професійної спрямова-
ності, включення до змісту навчально-виховного про-
цесу розвивальних методик, забезпечення системної 
послідовності взаємозалежних видів діяльності. Нау-
ковець доводить необхідність спрямованого профе-
сійного відбору студентів та їхнього систематичного 
розвитку в навчальних закладах [5].

Якщо розглядати результати навчання як ком-
петенції, то це інтегральна характеристика того, 
хто навчається, динамічна сукупність знань, умінь 
і навичок, здібностей та особистісних якостей, яку 
студент зобов’язаний продемонструвати після завер-
шення частини проходження курсу з предмета або 
всієї освітньої програми.

До складу будь-якої компетенції можуть входити 
такі складники, як знання і розуміння; практичне й 
оперативне застосування знань; цінність компетенції 
в соціальному контексті.

Під час розгляду проблем оновлення освіти і 
визначення вимог до випускників ВНЗ широко засто-
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совується термін «професійна компетентність», що 
характеризується професійними знаннями та умін-
ням їх реалізовувати. 

В основу показників суб’єктної професійної ком-
петентності можуть бути покладені характеристики 
актуальної та потенційної діяльності фахівця. Роз-
глядаючи професійну компетентність, більшість 
дослідників виокремлюють базові компетенції, що 
формуються на основі знань, умінь, здібностей, 
легко фіксуються та проявляються у певних видах 
діяльності, (наприклад, термінологічний фаховий 
апарат [6; 7] або вміння самостійно «збудувати» 
модель-схему відтворення інформації [8]); ключові 
компетенції – проявляються у всіх видах діяльності, 
в усіх відносинах особистості зі світом (забезпечу-
ють конкурентоспроможність на соціально-економіч-
ному ринку); провідні – це «створення» майбутнього, 
що виявляється в інноваційності, креативності та 
динамічності.

У межах освітніх програм виокремлюють компе-
тенції загальні і спеціальні.

Процес формування професійної культури випус-
кників ВНЗ на основі компетентнісного підходу буде 
успішним, якщо в процесі викладання використову-
вати різні активні форми і методи навчання.

Технологія активного навчання – така організа-
ція навчального процесу, за якої неможливо не брати 
участь у пізнавальному процесі: кожен студент або 
має певне рольове завдання, в якому він повинен 
публічно відзвітувати, або від його діяльності зале-
жить якість виконання поставленого перед групою 
пізнавального завдання. Технологія містить методи, 
що стимулюють пізнавальну діяльність учнів, втя-
гують кожного учасника в розумову і поведінкову 
активність, спрямовані на усвідомлення, відпрацю-
вання, збагачення та особистісне прийняття наявного 
знання кожним учнем. Потрібно змусити учня пра-
цювати самостійно, привчити його до того, щоб для 
нього було немислимо інакше, як власними силами, 
що-небудь засвоїти.

Високий ступінь залученості учнів до процесу 
навчання зумовлений такими особливостями, як 
«вимушена активність», примусова активізація 
мислення і діяльності учнів; підвищення емоцій-
ної залученості учнів і творчий характер занять; 
обов’язковість безпосередньої взаємодії учнів між 
собою, а також із викладачем; формування колек-
тивних зусиль, інтенсифікація процесу навчання.

Використання технології активного навчання 
вирішує такі завдання, як формування навичок про-
дуктивного спілкування в умовах навчального про-
цесу; розвиток умінь аргументувати свою позицію, 
чітко формулювати і ясно викладати свої думки; роз-
виток здатності аналізувати складні ситуації, вияв-
ляти головне і другорядне, причини їх виникнення, 
знаходити способи і засоби їх вирішення; вдоскона-
лення процесів уваги, пам’яті і мислення.

Варто враховувати, що технологія активного 
навчання націлена на розвиток пізнавальної сфери 
учнів і свідоме й активне осмислення і засвоєння 
ними інформації, але її можливо використовувати 
тільки тоді, коли учні вже володіють основами необ-
хідної інформації, отриманої, як правило, тради-
ційними методами. Тому недоцільно протиставляти 
традиційні та інноваційні методи. Необхідно знахо-
дити розумне їх поєднання і використовувати сильні 
сторони залежно від поставлених перед навчально-
виховним процесом завдань і ситуацій.

Умови організації – проблемність; співробітни-
цтво і кооперація; колективна взаємодія; управління 

формуванням і розвитком індивідуально-психологіч-
них особливостей учнів; залучення учнів у постійну 
активну діяльність (відповідає, аналізує, оцінює, 
класифікує тощо); зміна моделі викладача з тради-
ційної (організатор, інформатор, консультант) на 
нову (співорганізатор, партнер, інтерпретатор, кон-
сультант) [9].

У процесі викладання фінансових дисциплін, 
заснованого на використанні активних методів і 
форм навчання, заняття організовуються таким 
чином, щоби процес пізнання охоплював усіх сту-
дентів групи без винятку; обов’язково повинен бути 
обмін знаннями, ідеями, способами діяльності між 
студентами. Під час активного навчання студент 
більшою мірою стає суб’єктом навчальної діяльності, 
вступає в діалог із викладачем, бере активну участь 
в пізнавальному процесі, виконуючи пошукові та 
творчі завдання. Таким чином, створюється серед-
овище освітнього спілкування, яке характеризується 
відкритістю, взаємодією учасників, рівністю їх аргу-
ментів, накопиченням спільного значення, можли-
вістю взаємної оцінки та контролю.

Вивчення дисциплін фінансового напряму здій-
снюється з урахуванням компетентнісного підходу 
до підготовки майбутнього фахівця у галузях бан-
ківської справи, фінансового управління, державних 
податкових органів, страхових компаній тощо. Для 
цього приділяється велика увага мотивації студентів 
до процесу навчання, міжпредметним зв’язкам. 

З огляду на індивідуальні особливості студен-
тів, деякі теми курсу розроблені і використовуються 
з різнорівневими завданнями; робиться акцент на 
постановку і вирішення студентами проблемних 
питань, проблемних завдань, ситуацій, творчих 
завдань, що сприяє розвитку розумової діяльності, 
логіки міркування та аналізу, підштовхує до дії. 
Проблемними питаннями можуть бути: «Чи завжди 
необхідно здійснювати грошову реформу? За яких 
умов вона потрібна?»; «Які основні складники кре-
дитної системи? Вони характерні для всіх країн чи 
мають відмінності?».

Активна діяльність студентів не тільки забезпечує 
приріст знань, умінь і навичок, а й розкриває нові 
можливості майбутніх випускників, що є необхідною 
умовою для вдосконалення їхніх компетенцій.

У процесі вивчення фінансових дисциплін у сту-
дентів формуються здатність до аналізу і синтезу, 
до критики і самокритики, здатність працювати 
як самостійно, так і в групі, дослідницькі навички 
і вміння, навики управління інформацією, вміння 
оформляти різні фінансові документи, вміння розра-
ховувати фінансові показники, міжособистісні нави-
чки, здатність до навчання, здатність до формулю-
вання нових ідей, спроможність приймати рішення 
та розв’язувати наявні проблеми на інноваційній 
основі. Все це сприяє формуванню і розвитку ключо-
вих і професійних компетенцій студентів.

Компетентність виявляється в діяльності, тому 
велику роль у формуванні професійних компетен-
цій студентів відіграють практичні заняття. Як при-
клад, проведемо аналіз практичного заняття на тему: 
«Визначення кредитоспроможності позичальника». 
Навчальна мета заняття – формування практичного 
досвіду щодо застосування методики оцінки кредит-
ної спроможності позичальника, проведення ана-
лізу показників кредитної спроможності, реалізації 
навичок роботи з інформаційною базою, проведення 
аналізу з огляду на особливості кредитної політики 
певного банку, його технологічний потенціал, спеці-
алізацію, конкретні умови кредитного договору, прі-
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оритети в роботі, позиціонування на ринку, стан від-
носин із клієнтами, рівень економічної та політичної 
стабільності в державі тощо. 

На початку проведення заняття студенти моти-
вуються на включення їх у процес навчання, акцен-
тується увага на тому, які знання і вміння їм зна-
добляться для виконання практичного завдання, 
які міжпредметні зв’язки будуть реалізовані у про-
цесі заняття. Студенти самостійно визначають цілі 
і завдання заняття, що сприяє розвитку ціннісно-
смислової (світоглядної) компетенції. На занятті 
студенти працюють в мікрогрупах, активно взаємо-
діють один з одним, що сприяє розвитку соціально-
комунікативної компетенції, готує їх до реалізації 
себе в соціумі.

Завдання, які виконують студенти згідно з інструк-
ційною карткою, тісно пов’язані з їхньою майбутньою 
практичною діяльністю за фахом. Такі завдання роз-
вивають у студентів вміння працювати з бухгалтер-
ською звітністю, вміння оформити договір креди-
тування, заявку на отримання кредиту, проводити 
аналіз інформації про фінансовий стан позичальника, 
розрахувати показники ліквідності та на їх підставі 
визначити рейтинг позичальника [10; 11; 12; 13].

У заключній частині заняття кожна група студен-
тів демонструє результати своєї спільної роботи. Вони 
висловлюють свою позицію у публічному виступі, 
що сприяє розвитку комунікативної компетенції. 
Підсумком заняття завжди є рефлексія. Студенти 
усвідомлюють, чому вони навчились, оцінюють сту-
пінь досягнення поставлених цілей і завдань уроку. 
Це допомагає їм чіткіше планувати свою подальшу 
діяльність уже на рівні застосування технологій 
у пізнавальній діяльності та в житті; порівнювати 
своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями 
інших, інколи скоригувати певні позиції.

Така організація діяльності студентів на прак-
тичному занятті дає змогу залучити всіх студентів, 
які працюють у мікрогрупах, до виконання прак-
тичного завдання; активізувати їхню пізнавальну 
діяльність; забезпечити розвиток соціально-трудової, 
навчально-пізнавальної, інформаційної, комуніка-
тивної та інших компетенцій; забезпечити засвоєння 
знань, умінь і навичок у контексті компетентнісного 
підходу.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
формування професійної компетентності майбут-
ніх фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банків-
ська справа та страхування» буде успішною за умов, 
якщо:

1) навчальну діяльність розглядати як систему, 
що містить дві підсистеми: діяльність учня (діяль-
ність студента) і діяльність навчання (діяльність 
викладача і студента). При цьому варто пам’ятати, 
що діяльність навчання спрямована на забезпечення 
умов успішного вивчення матеріалу;

2) предметом навчальної діяльності є досвід сту-
дента, який утворюється у процесі учіння шляхом 
привласнення елементів соціального досвіду. Процес 
засвоєння останнього полягає у перетворенні самого 
студента із суб’єкта, що не володіє даним знанням і 
дією, у суб’єкта, який ними оволодів;

3) розвитку студента сприяє лише та навчальна 
діяльність, яка має цілісний характер, тобто систему 
взаємопов’язаних компонентів (мотиви → навчальні 
цілі → навчальні дії → дії контролю й оцінки);

4)  навчальну діяльність розуміти як діяльність 
продуктивну, творчу, у процесі якої студент засвоює 
професійні знання і способи їх здобуття, а викладач 
цьому сприяє;

5)  навчальна діяльність орієнтована на зміну, 
розвиток студента, тобто її сенсом є результат – 
зміни і новоутворення в інтелектуальному, мораль-
ному, естетичному розвитку студента;

6)  навчальна діяльність відрізняється від будь-
якої діяльності студента, тому що вона не тільки 
об’єктивно спрямована на розвиток особистості сту-
дента, але й суб’єктивно має таку мету;

7)  навчальна діяльність сприяє виявленню актив-
ності студентів в учінні. Під активністю розуміємо 
енергійну вольову дію, посилено діяльний стан, у 
якому виявляється особистість студента з його став-
ленням до змісту і характеру діяльності, прагненням 
мобілізуватизусилля на досягнення навчальних цілей. 
Здійснення навчальної діяльності потребує не просто 
отримання інформації, а засвоєння її, тобто активної 
дії з володіння і трансформаціїїї у власний досвід;

8) суб’єктом навчальної діяльності є студент і ті 
його особистісні структури, які забезпечують мож-
ливість діяльності учіння: уміння вчитися (само-
стійне складання орієнтовної основи дії) і бажання 
учитися (мотивацію). Повноцінна діяльність вико-
нується суб’єктом, який володіє такими якостями, 
як усвідомленість, самостійність, ініціативність. Для 
суб’єкта навчальної діяльності характерним є само-
стійне її здійснення.

Навчальній діяльності притаманні як загальні 
риси людської діяльності, так і специфічні її особли-
вості: навчальна діяльність, як і будь-яка людська 
діяльність, має усвідомлений характер (її суб’єкт 
ставить перед собою певну мету і володіє здатністю 
до рефлексії своїх дій); як і будь-яка інша, вона 
має ознаки соціальності, є соціально-нормативною 
і засвоюваною формою функціонування особистості; 
має перетворювальний характер; є виявом людської 
активності, стимулюється конкретними мотивами 
і спрямована на досягнення певних цілей; універ-
сальна, тобто є основою оволодіння будь-якою діяль-
ністю; як і будь-який вид діяльності, є складним 
полікомпонентним утворенням [14].

Таким чином, організація навчального процесу 
вивчення фінансових дисциплін з урахуванням ком-
петентнісного підходу відіграє важливу роль у реа-
лізації творчого потенціалу студентів. Їхня активна 
діяльність не тільки забезпечує приріст знань, умінь 
і навичок, а й розкриває нові можливості майбутніх 
випускників, що є необхідною умовою для вдоскона-
лення їхніх компетенцій.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Налаштування освітніх структур в Європі. Внесок університетів 

у Болонський процес / Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/.

2. Електронний ресурс. Режим доступу: https://kliwo.com/ 
2017/03/07/20-best-education-systems-world/

3. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту 
освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Укра-
їні. – К., 2003.

4. Кадемія М.Ю. Формування професійної компетенції майбут-
нього фахівця / М.Ю. Кадемія. – Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/

5. Ткаченко Т.В. Формування професійної компетентності май-
бутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформа-
ційно-комунікаційних технологій : автореф. дис.  канд. пед. 
наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 
Т.В. Ткаченко. – Вінниця, 2009. – 20 с.

6. Зайцев О.В. Термінологічна визначеність та однозначність 
фінансових показників (частина 1) / О.В. Зайцев // Науко-
вий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 
Серія «Економічні науки». – Полтава, 2011. – № 6 (51). – 
Ч. 1. – С. 253–255.



83ауковий вісник Херсонського державного університетуН
7. Зайцев О.В. Термінологічна визначеність і однозначність фінан-

сових показників (частина 2) / О.В. Зайцев // Науковий вісник 
Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Еконо-
мічні науки». – Полтава, 2012. – № 2 (53). – Ч 2. – С. 242–248.

8. Зайцев О.В. Квадрат еквівалентності ставок процента / 
О.В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія 
Економіка. – 2011. – № 3. – С. 90–98.

9. Електронний ресурс: http://stud.com.ua/46363/pedagogika/
pedagogika

10. Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : підручник / 
О.В. Зайцев. – Суми: СумДУ, 2016. – 523 с.

11. Зайцев О.В. Податковий менеджмент : підручник / О.В. Зай-
цев. – Суми: СумДУ, 2017. – 412 с.

12. Зайцев О.В. Гроші та кредит. Лекційне викладення : навч. 
посіб. / О.В. Зайцев. – Суми : СумДУ, 2010. – 179 с.

13. Зайцев О.В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика : навч. 
посіб. / О.В. Зайцев. – Суми: СумДУ, 2013. – 607 с.

14. Електронний ресурс: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/

УДК 336.201

Лебеда М.О.
аспірант кафедри фінансів

Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  
ВІД ФОП – ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЗА 2013–2015 РР.

Статтю присвячено виділенню та оцінці впливу основних факторів, які визначають розміри податкових надходжень від такої 
групи платників, як фізичні особи – підприємці (ФОП). Виділені фактори дають виокремити вплив суспільних процесів, що не 
перебувають під безпосереднім впливом діяльності податкових органів та вплив характеристик діяльності останніх на динаміку 
податкових надходжень. Зокрема, економічна активність підприємців, привабливість статусу ФОП та масштаби доходів таких 
підприємців тлумачаться як такі, що не залежать від діяльності податкових органів та визначають потенціал ФОП щодо сплати 
податку на доходи, а ефективна ставка оподаткування та середній розмір податкових надходжень з одного ФОП – як показники, 
що безпосередньо залежать від параметрів діяльності Державної фіскальної служби України та характеризують використання 
наявного потенціалу ФОП щодо сплати податків.

Ключові слова: фізичні особи – підприємці, податкове навантаження, база оподаткування, податкові надходження.

Лебеда М.А. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ЕДИНОГО НАЛОГА ЗА 2013–2015 ГГ.

Статья посвящена выделению и оценке влияния основных факторов, определяющих размеры налоговых поступлений от 
такой группы плательщиков, как физические лица – предприниматели (ФЛП). Указанные факторы позволяют выделить влияние 
общественных процессов, которые не находятся под непосредственным влиянием деятельности налоговых органов и характе-
ристик деятельности последних на динамику налоговых поступлений. В частности, экономическая активность предпринимате-
лей, привлекательность статуса физических лиц и масштабы доходов таких предпринимателей толкуются как такие, которые 
не зависят от деятельности налоговых органов и определяют потенциал физических лиц – предпринимателей по уплате налога 
на доходы, а эффективная ставка налогообложения и средний размер налоговых поступлений с одного плательщика – как по-
казатели, непосредственно зависящие от параметров деятельности Государственной фискальной службы Украины и характе-
ризующие использование имеющегося потенциала физических лиц по уплате налогов.

Ключевые слова: физические лица – предприниматели, налоговая нагрузка, база налогообложения, налоговые поступления.

Lebeda M.O. FACTOR ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF TAX REVENUES PAID BY THE ENTREPRENEURS – SINGLE TAX 
PAYERS FOR 2013–2015

The article is devoted to the decomposition and estimating of the main factors impact on the amount of tax revenues from such 
a group of payers as “individuals – entrepreneurs”. The selected factors makes preconditions for distinguishing the share of the tax 
revenues dynamics caused by social processes that are not directly influenced by the activities of tax authorities and the share of such 
dynamics due to the characteristics of Ukrainian fiscal services activity. In particular, the economic activity of entrepreneurs, the attrac-
tiveness of the individual – entrepreneur status comparing another business statuses and the scale of income of such entrepreneurs are 
interpreted as not depending on the activities of tax authorities and determine the potential of the individuals – entrepreneurs for income 
tax payments. An effective tax rate and average tax revenues from one individual – entrepreneur – are considered as indicators that 
directly depend on the parameters of the State fiscal service of Ukraine and characterize the using of the existing potential of individu-
als – entrepreneurs for tax payment.

Keywords: individuals – entrepreneurs; tax burden; tax base, tax revenues.

Постановка проблеми. Взаємодія фіскальних 
органів держави і платників податків має цілу низку 
наслідків, що виражаються складною системою кіль-
кісних показників. Ефективно використовувати фіс-
кальний потенціал оподаткування неможливо, якщо 
враховувати лише безпосередньо фіскальні аспекти 
такої взаємодії (обсяги податкових надходжень) й 
ігнорувати інші прояви впливу оподаткування на 
соціально-економічні процеси. Зокрема, підвищення 
податкового навантаження на певну групу платни-
ків податків може на певному етапі сприяти зрос-

танню податкових надходжень, проте в подальшому 
призвести до стагнації економічної активності таких 
платників, зменшення податкової бази і, як наслі-
док, до зменшення й самих податкових платежів. 
Отже, для оцінки соціально-економічної ефектив-
ності оподаткування важливо відслідковувати дина-
міку не лише податкових надходжень, а й еконо-
мічну активність платників податків та масштаби 
їх господарської діяльності, що формують базу опо-
даткування. Саме тому ми вважаємо актуальним 
дослідження, спрямоване на оцінку факторів, що 


