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Узагальнення досвіду історії становлення економічної освіти 
сприятиме її науково — теоретичному вивченню, визначенню 
прогностичних тенденцій подальшого розвитку цього напряму 
освіти, конкретизації змісту різних структурних ланок непере- 
рвної економічної освіти. 

 
Література 

 
1.  Українська радянська енциклопедія: у 12 т. / Гол. ред. М. П. Ба- 

жан. — 2-ге вид. — К.: Головна редакція Української Радянської енци- 
клопедії, 1985. — Т. 12. — С. 226. 

2.  Коммерческое образование. — 1913. — № 1. — С. 5. 
3.  Любар О. О., Стельмахович М. Т., Федоренко Д. Т. Історія україн- 

ської школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О. Любара. — К.: Т-во 
«Знання», КОО, 2003. — 615 с. 

4.  Skorowidz przemyslowo — Handlowy Krolestwa Galicia / — Lwow: 
«Polskiey», 1912. — 903 S. 

5.  Росул В. В. Тенденції розвитку школи та педагогічної думки За- 
карпаття (ХІХ—ХХ ст.): Дис. ... канд. пед. наук. — К., 1993. — С. 26. 

6.  Учреждение профессионального образования на Украине. Т. 2. — 
Харьков: Госиздат., 1930. — С. 2. 

7.  Алексєєв Ю. М. Україна: Освіта і держава (1986—1997 рр.). — К.: 
Експрес-об’ява, 1998. — 110 с. 

8.  Шляхом до національного економічного ... / А.Ф. Павленко, І.Д. 
Бондар,  М.І.  Вакуленко,  С.В.  Степаненко,  М.Й.  Хорунжий.  –—  К.: 
КНЕУ, 1998. — 160 с. 

9.  Діти  і  підприємництво:  Економічна  освіта  учнівської  молоді: 
здобутки та проблеми: Зб. матеріалів ІІ міжнародної наук.-прак. конф. 
19—21 грудня 1996 р. та підсумки ІІІ Всеукраїнського бізнес-турніру 
«Економічна ерудиція» 24—26 квітня 1997 р. — К.: Академія підпри- 
ємництва «Ділові діти України», 1997. — 167 с. 

10.  Шпак О. Т. Економічна підготовка педагогічних кадрів в системі 
безперервної освіти. — К.: Четверта хвиля, 2000. — 352 с. 

 
Є. С. Хорошаєв, 

аспірант КНЕУ 
 

НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІСКАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ В ЄС ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ- 

МІЖНАРОДНИКІВ 
 

Динамічний розвиток світового господарства, кількісне та якіс- 
не розширення інтеграційних угруповань, політизація економіки на 
глобальному рівні, з одного боку, та поступовий перехід України 
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до ринкових відносин, з другого, змінюють зміст та характер робо- 
ти спеціалістів у сфері фінансово-кредитної політики держави. 

Податкова система, як одна з основних складових частин фі- 
нансової сфери, відіграє важливу роль в залученні іноземних ін- 
вестицій, нарощуванні виробничих потужностей і, що найголов- 
ніше, збільшенні прибутку суб’єктів господарювання. 

Щороку Україна розширює ділові стосунки з іншими країнами, 
передусім, з європейськими. Вітчизняні підприємства виходять на 
нові ринки, починається створення власних представництв та філій за 
кордоном. За таких умов народжуються нові види підприємницької 
діяльності, наприклад, такі як міжнародний податковий консалтинг. 

Враховуючи вищезазначене, актуальним питанням для підготов- 
ки економістів-міжнародників є запровадження базової дисципліни 
з  міжнародного  оподаткування  та  розширення  атомарних  знань 
молодих спеціалістів в галузі зовнішньоекономічної діяльності. 

Процес  навчання  включає  чотири  важливі  компоненти:  1) 
знання; 2) уміння та навички; 3) досвід практичної діяльності; 4) 
досвід емоційно-цілісного ставлення до дійсності; та буває двох 
типів: традиційне — відповідно до тих моделей професійної дія- 
льності, що були вивчені в минулому та інноваційне — пов’язане 
із застосуванням активних технологій, за яких саме студент стає 
дослідником знань (див. табл. 1). Така освітня модель передбачає 
застосування ігор, еврістично-наукову роботу, дискусії тощо. 

Традиційні форми навчання дозволяють отримати лише інфор- 
маційну базу. Залежно від інтенсивності навчання вона може бу- 
ти у студентів більш широкою або вузькою. Тому тільки за умов 
ефективного поєднання різних форм навчання процес оволодіння 
знаннями буде успішним. 

Таблиця 1 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ З 
УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ [1, С. 31] 

 

Традиційна форма навчання Нетрадиційна форма навчання 
 

 
Лекція 

Міжпредметна лекція 
Лекція бесіда 
Лекція із запланованими помилками 
Лекція — дискусія 
Проблемна лекція 
Лекція — консультація 

 
Семінарське (практичне) 
заняття 

Семінар — дискусія 
Семінар — дослідження 
Семінар — взаємонавчання 
Міжпредметний семінар 
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Лабораторне (практичне) 
заняття 

Лабораторний тренінг 
Лабораторний експеримент 
Міжпредметний практикум 
Пошуковий практикум 

 

Індивідуальні заняття Співбесіда 
Консультації 

Змішані заняття Лекційно-практичні семінари-практикуми тощо 
 

Активні методи навчання поділяються на імітаційні (аналіз 
ситуаційних вправ, індивідуальний тренажер, ділові ігри) та не- 
імітаційні (проблемні лекції, курсові роботи, виробнича практи- 
ка, олімпіади, конференції тощо). 

Темами проблемних лекцій можуть бути, наприклад, викорис- 
тання єдиної бази нарахування корпоративного податку в усіх 
країнах ЄС з метою запобігання втрат через існування 25-ти різ- 
них податкових систем, або запровадження системи заповнення 
декларації з ПДВ у країні — реєстрації компанії, незалежно від 
місця фактичного надання послуг або продажу товарів, чи стягу- 
вання ПДВ за принципом «зворотного оподаткування» [3]. 

Але саме імітаційні методи привертають найбільшу увагу, бо 
розраховані на емоційно — психологічний стан студента при ви- 
вчені дисципліни. Їх особливістю є наявність елементів пізнання 
виробничих ситуацій та предметного засвоєння, змагання, що ак- 
тивізує пізнавальну діяльність. 

При застосуванні ситуаційних вправ потрібно використовува- 
ти реальні законодавчі ініціативи окремих країн чи їх груп. Так, 
можна розглянути угоду, що підписана міністрами фінансів кра- 
їн-учасниць ЄС щодо оподаткування процентних виплат по вкла- 
дах іноземців, починаючи з 2003 р. Отримані кошти уряди країн 
ЄС розподілять між собою. Зібрані податки не залишаються по- 
вністю в розпорядженні тієї країни, де розташований банк: дві 
третини цих платежів будуть перераховуватися державі, грома- 
дянину якої належить банківський рахунок. Відтепер, уникнути 
подвійного оподаткування європеєць зможе тільки повідомивши 
про дохід податкові органи країни, резидентом якої він є. 

В результаті досягнутої угоди між країнами ЄС щодо обміну 
інформацією про вкладників банківська таємниця фактично пе- 
рестає існувати. Головними супротивниками зазначеного рішен- 
ня виступили Люксембург, Бельгія та Австрія, оскільки багато 
європейців надавали перевагу відкриттю банківських вкладів в 
цих країнах саме заради збереження секретності банківської ін- 
формації. Адже уникнення від сплати податків в цих країнах, на 
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відміну від решти членів ЄС, що не носить характер податкового 
шахрайства, не вважається злочином. «Трійка» стверджувала, що 
понесе серйозні втрати від угоди, якщо до неї не приєднаються 
конкуруючі банківські центри — Швейцарія, Ліхтенштейн, Мо- 
нако та Андорра. В результаті було знайдено компроміс. Люк- 
сембург, Бельгія та Австрія ввели в 2004 р. податок на заоща- 
дження іноземців на рівні 15 %, а з 2007 р. — 20 %. Студенту 
треба спрогнозувати яким чином дана угода вплине на привабли- 
вість традиційних банківських центрів у майбутньому [2]. (Ключ 
до розв’язання задачі — згаданий договір робить економічно не- 
виправданим відкриття рахунків у банках Люксембургу, Бельгії 
та Австрії тільки з метою приховування доходів від оподаткуван- 
ня). 

Що ж до індивідуального тренажеру, то ним може бути осо- 
бисте заповнення студентом при заданих вихідних даних фінан- 
сових документів: податкової накладної, довіреності, податкової 
декларації з податку на додану вартість, звіту про прибутки та 
збитки тощо. 

Цілісності та завершеності процесу навчання надають ділові 
ігри, які є найповнішою імітацією застосування отриманих знань 
у реальному житті. Вони допомагають створити ділову атмосфе- 
ру та надають можливість студентові спробувати себе у різних 
ролях. 

Враховуючи темпи комп’ютеризації бізнесу можна прогнозу- 
вати створення відповідних комп’ютерних ігор з різних наукових 
дисциплін, що, по-перше, примусить студентів приділяти більше 
уваги процесу навчання, по-друге, надасть можливість відпрацю- 
вати  більшу  кількість  ситуацій,  по-третє,  спростить  механізм 
оцінки знань, тому що вона буде виставлятися за результатами 
набраних балів в процесі гри. 

Таким чином, запровадження нової дисципліни «Міжнародне 
оподаткування. Теорія та практика» у вищих навчальних закла- 
дах країни допоможе вітчизняним спеціалістам швидше адапту- 
ватися до міжнародних правил та стандартів ведення бізнесу, мі- 
німізувати   організаційні   втрати   та   збільшити   прибутки   за 
рахунок оптимізації податкових платежів. 

 
Література 

 
1.  Буряк П. Ю. Податкова система: теорія та практика застосування 

активних методів навчання. – К.: ВД «Професіонал», 2004. — 224 с. 
2.  www.fin.org.ua 

http://www.fin.org.ua/


221 

3.  www.europa.eu 

http://www.europa.eu/

