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2. Важливим заходом у рамках оптимізації процесів відшко-
дування ПДВ є створення резервного фонду по відшкодуванню
ПДВ. При здійсненні експортних операцій головним завданням
має стати налагодження тісної комунікації з ключовими торгове-
льними партнерами України. Це дасть змогу оперативно виявля-
ти факти фіктивного експорту, оскільки дозволить порівнювати
обсяги експорту, зафіксованого на українській митниці, та обсяги
імпорту, задекларовані на іноземних митницях.
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ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ:
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

Для українських суб’єктів підприємництва розробка механіз-
му підтримки і використання переваг економічної глобалізації та
сучасне розуміння цього механізму є актуальною проблемою,
проте недостатньо висвітленою, тому вона потребує теоретично-
го обґрунтування і практичного застосування.

Наукові дослідження показали, що в основі економічної гло-
балізації лежать інтернаціоналізація господарської діяльності
економічних суб’єктів та інтенсифікація функцій міжнародного
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управління. У свою чергу, рівень інтернаціоналізації визначаєть-
ся глибиною інтеграційних процесів, мірою залучення країн і ре-
гіонів до системи міжнародного поділу праці, розвитком спеціа-
лізації та коопераційних зв’язків у межах світових товарних
ринків, стандартизацією методів управління. Найвищим рівнем
інтернаціоналізації є виникнення і функціонування глобальних
ринків, суть яких полягає у формуванні єдиних вимог глобальних
ринкових сегментів на фоні уніфікації елементів національних
систем науково-виробничо-комерційних відносин між економіч-
ними суб’єктами, а також управлінських засад їх функціону-
вання.

Ми вважаємо, що в сучасному світі жодна країна не може іс-
нувати відокремлено, без взаємодії з іншими державами. Проте
інтеграційна взаємодія може розглядатися з позицій узагальненої
теорії або практичного втілення. Узагальненими теоретичними
індикаторами світових інтеграційних процесів можна вважати
відповідності параметрів викликам світового економічного роз-
витку, а також міру залежності соціально-економічної динаміки
окремих національних систем.

За останніми даними, Україна посіла 39-те місце серед 62
країн (з країн колишнього СРСР до рейтингу ввійшли лише
Україна і Росія, яка посідає 47-ме місце). Країною, що досягла
найбільшої глобальної інтеграції, вважається Сінгапур. За ним
йдуть Швейцарія, США та Ірландія. Замикають список Індія та
Іран. Тобто порівняно невеликі країни спочатку мають перевагу
перед великими, оскільки їм легше досягти глибокої та всебічної
інтеграції до світового співтовариства [1].

Так Україна вже сьогодні виступає рівноправним учасником
світової глобалізації в окремих, досить глобалізованих сферах,
наприклад у виробництві ракетної техніки і літакобудуванні. Але
аналіз українського ринкового середовища показав, що наша
країна ще не готова до активної глобалізації ні за рівнем інтерна-
ціоналізації підприємницької діяльності, ні за структурою товар-
ної пропозиції, ні за якістю управлінських систем [2].

Розглядаючи сутнісні характеристики світової економічної
глобалізації, можна зробити висновок про її об’єктивний харак-
тер і неминучість. Як системне явище вона охоплює практично
всі сфери соціально-економічного життя, які, одержавши імпульс
для подальшого розвитку, виявляють вплив на якість і динаміку
глобалізаційних змін у галузі економіки, але мають суперечливий
характер і неоднозначно впливають на окремі сфери національ-
них систем.
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Однак, на сьогодні в Україні відсутня важлива умова ефекти-
вної глобалізації української економіки та успішної її інтеграції
до світового економічного простору, а саме збалансування пози-
тивних і негативних глобалізаційних проявів, не враховується
оцінка і вплив доцентрових (стимулюючих) і відцентрових (стри-
муючих) факторів світового економічного розвитку і потенціалу
української економічної системи.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ
НА ДЕПОЗИТИ

З 2015 року в Україні планується введення податку в розмірі
5 % від доходів, отриманих фізичними особами від розміщення
депозитів у банках. Оподаткування доходу від депозитів у бага-
тьох країнах світу є поширеною практикою і, як правило, встано-
влюється в країнах, де кількість і сума депозитів надлишкова.
Скажімо, в США сума депозитів громадян у півтора рази пере-
вищує ВВП країни, в ЄС податок на доходи від депозитів також
не є чимось надзвичайним.


