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тності КУА, її фактичних власників та інформації щодо менедж-
менту компанії.

Дослідження інформаційної прозорості на українському ринку
перебувають на початковій стадії. Найвагомішим дослідженням у
цій сфері був спільний проект Служби рейтингів корпоративного
управління міжнародної рейтингової компанії «Standard&Poor’s»
та Агентства фінансових ініціатив, що досліджував інформаційну
прозорість банків України та був проведений у 2006 році, а нада-
лі продовжений також у 2007—2008 роках [2]. Також у 2010 та
2011 роках дослідження прозорості компаній з управління акти-
вами було проведено спеціалізованим українським рейтинговим
агентством «Кредит — Рейтинг» і засвідчило про досить низький
рівень розкриття інформації. Так, у 2011 р. у середньому вітчиз-
няними КУА розкривається не більше 26 % потенційно можливої
до розкриття інформації. Проте маємо й позитивний тренд, оскі-
льки аналогічний показник попереднього року був нижчим і не-
значно перевищив рівень 20 % [3].
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПОДАТКУ НА БАГАТСТВО В УКРАЇНІ

На сучасному етапі у багатьох країнах світу посилюється ін-
терес до податків на багатство, що в основному зумовлено сві-
товою фінансово-економічною кризою. На сьогодні можна спо-
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стерігати значне розшарування населення. За даними дослід-
ницького інституту швейцарського фінансового конгломерату
Credit Suisse, серед дорослого населення світу найбагатший
прошарок складає нині лише пів-відсотка, але саме йому нале-
жить 36 % сукупного світового багатства. Разом з тим, 50 %
дорослого населення планети володіє лише 2 % світового ба-
гатства [1].

У країнах, де податки на багатство вже існують, умови опода-
ткування стають жорсткішими, а інші країни, в яких поки немає
такого податку, розробляють проекти законів з метою якнайшви-
дшого їх запровадження. В Російській Федерації, наприклад, се-
ред основних напрямків податкової політики держави на 2013—
2015 роки розглядається можливість оподаткування предметів
розкоші. Разом з тим, питання їхнього оподаткування розгляда-
ється у рамках оподаткування нерухомості [2].

У нашій країні також ця тема не залишена осторонь: у Верхо-
вній Раді України на сьогодні знаходяться на розгляді два зако-
нопроекти щодо оподаткування предметів розкоші фізичних осіб.
В одному з законопроектів запропоновано до об’єктів оподатку-
вання віднести тільки транспортні засоби [3], в іншому — допов-
нено нерухомим майном, одягом, виробами з дорогоцінного ка-
міння та металів [4]. Тим не менш, зазначені законопроекти
потребують доопрацювання. Це, зокрема, стосується визначення
бази оподаткування. Так, згідно з підходами Організації економі-
чного співробітництва та розвитку, оподатковуватись має не вся
вартість «багатства», а лише його чиста вартість, тобто вартість
за вирахуванням існуючих у власника боргових зобов’язань по
такому «багатству». Крім того, з метою мінімізації витрат на ад-
міністрування податку на багатство варто оподатковувати те
майно, яке легко обліковується та контролюється і яке важко
сховати від податкових органів (наприклад, нерухомість, транс-
портні засоби, цінні папери, банківські вклади). Разом з тим, як
показує світова практика, введення податку на багатство наспра-
вді може не дати очікуваного ефекту, а навпаки — спричинити
значні витрати на його адміністрування. Тому до його введення
має бути проведені ґрунтовні дослідження, наприклад, щодо роз-
поділу населення країни за рівнем багатства та доходів, щоб оці-
нити реальні можливості потенційних платників сплачувати такі
податки, а також має бути введено належний контроль з боку
держави, який зміг би забезпечити жорсткий контроль за майном,
віднесеним до багатства, яке вивозиться поза межі України з ме-
тою його подальшого належного адміністрування.
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Таким чином, ефективність впровадження податку на багатст-
во в Україні має спиратися на ґрунтовні дослідження, детальне
вивчення світового досвіду та принципів, розроблених міжнаро-
дними організаціями.
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Одним із перспективних напрямків у діяльності сучасного коме-
рційного банку є розвиток новітніх банківських продуктів, зокрема
які використовуються длязалучення заощаджень населення. Поряд з
існуючими, традиційними способами залучення заощаджень, таки-
ми як депозити, банки успішно впроваджують банківські продукти,
які грунтуються на використанні платіжних карток, цінних паперів.
При цьому банки широко виткористовують новітні інформаційні
технології та канали реалізації банківських послуг, зокрема Інтер-


