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Запропоновані нами реформи спрямовані на побудову такої
податкової системи, яка б відповідала вимогам соціальної держа-
ви. Вони в першу чергу покликані захищати інтереси простих
громадян, тому вони не вигідні сучасній політичній та економіч-
ній еліті. Для того щоб представленні нами реформи були вті-
ленні в життя і ефективно функціонували, потрібно провести по-
вну люстрацію в податкових органах, яка б виключила ще одну
проблему податкової системи України — її корупційну складову.

Література
1. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями

трансформації [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк ;
Терноп. нац. екон. ун-т. — Т. : ТНЕУ, 2012. — 211 с.

2. Кізима А.Я. Необхідність та напрямки реалізації податкових ре-
форм в Україні / // Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції
«Економічний ріст в умовах державно-приватного партнерства —
Дніпропетровськ : ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. —
С. 89—90.

3. Кміть В.М. Напрями вдосконалення системи адміністрування ПДВ
в Україні// Інноваційна економіка. — 2012. — № 6 (32). — С. 308—312.

4. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова,
С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.

5. Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common
system of value added tax.

6. Tax rates around the world. Режим доступу : http:// www.worldwide-
tax.com.

7. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations. Режим доступу : http://www.oecd.org/ctp/transfer-
pricing/transfer-pricing-guidelines. htm

Черкащенко А. С.
«Облік і аудит», 5 курс
Нікопольський факультет ДВНЗ «Запорізький
національний університет»
Науковий керівник — к.е.н., доцент Євтушенко Н.О.

ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Аналіз фінансової інфраструктури України є надзвичайно ва-
жливим з точки зору виявлення диспропорцій. Вони заважають
ефективному функціонуванню фінансової сфери економіки, що
негативно відображається на реальному секторі, як з точки зору
ефективного процесу суспільного відтворення в цілому. Крім то-
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го вони впливають і на запобігання руйнівним наслідкам негати-
вної кон’юнктури світової інфраструктури. Фінансова інфрастру-
ктура України потребує уваги науковців як з точки зору сегмен-
тарного аналізу в контексті власних системних диспропорцій, так
і з точки зору тих викликів, котрі формує сучасне глобальне фі-
нансове інформаційно-економічне середовище.

Стрімкі процеси глобалізації світової економіки знаходять
своє відображення у фінансовій сфері. Сучасне інформаційно-
економічне середовище, з одного боку, створює нові можливості
щодо фінансування реального сектору економіки, а з іншого, по-
силює загрозу поглинання фінансової системи країни із слабким
фінансовим сектором.

Одним із найсуттєвіших інституційних обмежень прискореного
економічного розвитку України, зокрема, її фінансового сектора, є
закріплення в економічній системі та суспільстві неформальних
відносин і різноманітних проявів тіньової економіки. Глобалізація
суттєво посилює чутливість фінансової інфраструктури до спрямо-
ваності, динаміки та інтенсивності міжнародного руху капіталу. У
зв’язку зі сформованою ситуацією може наступити повний крах фі-
нансової інфраструктури під тиском нових тенденцій у теорії
управління світової економіки. Якщо не вжити відповідних заходів і
реорганізувати, фінансовий ринок України стане не конкурентосп-
роможним по відношенню до ряду держав. Як вихід із ситуації, що
склалася, можна запропонувати кілька основних завдань.

Одним із перших завдань є підвищення ефективності функці-
онування фінансової інфраструктури України, для цього потрібно
сформувати державну політику, яка включала б єдиний збалан-
сований комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабіль-
ності фінансової системи, запобігання відпливу капіталів, раціо-
нальне використання фінансових ресурсів. Друге завдання поля-
гає у перетворенні банківської системи України на більш конку-
рентоздатну ланку фінансового сектору економіки України. Як-
що провести ряд заходів щодо підвищення якості її функціону-
вання, то вона зможе ефективно функціонувати з огляду подаль-
шої лібералізації зовнішньоекономічних відносин.

Таким чином, з метою впровадження конкретних шляхів роз-
витку фінансової інфраструктури України — можна запропону-
вати такі заходи:

− удосконалити сучасне банківське законодавство з орієнта-
цією на законодавство Європейського Союзу та сучасну міжна-
родну практику;

− підвищити систему банківського нагляду до міжнародного рівня;
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− спрямувати економічні реформи в країні на підвищення рі-
вня і якості життя населення, стимулювання заощаджень і, як ре-
зультат, підвищення потенціалу розвитку фінансового сектора;

− посилити структурну стійкість бюджету за рахунок дивер-
сифікації національного виробництва і експорту на основі крите-
ріїв інноваційності, довгостроковості, конкурентоспроможності.

Крім наведеного, для підсилення якості фінансової інфрастру-
ктури слід чітко дотримуватись виправданих і послідовних умов
встановлення цін кредитного, валютного інших ризиків фінансо-
вими посередниками, поширення інформаційної прозорості здій-
снення діяльності, імплементацію до нормативно-правової бази
та запровадження в практику міжнародних стандартів надання
фінансових послуг.
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ПРІОРИТЕТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Економіка України в останні роки розвивається в умовах, зок-
рема, слабкої динаміки світових товарних ринків, суверенних бо-
ргових криз, надлишку ліквідності у світовій фінансовій системі.
Ці чинники світової економічної депресії негативно впливають
на стабільність економічного розвитку України. При суттєвому
зменшенні позитивного впливу зовнішніх чинників на економіч-
ну динаміку України, вирішальним є значення внутрішніх бю-


