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інформацією, яка втратила свою актуальність, але викладається в навчальних
закладах. Її завдання полягає у створенні механізму стійкого розвитку
системи освіти на основі збереження його фундаментальності та
відповідності актуальним і перспективним потребам суспільства.
Одна із популярних нині ідей, яку віднедавна почали застосовувати і в
Україні – це оптимізація мережі навчальних закладів. У цьому випадку
необхідно здійснити не тільки зовнішню їх оптимізацію (об’єднання
декількох вузів в один), але й забезпечити внутрішню ефективну організацію
новоствореного ВНЗ. Отже, серед існуючих методів зниження ризику в сфері
освіти можна використовувати наступні: розподіл ризику між учасниками
освітньої діяльності, зниження ризиків шляхом збору додаткової інформації,
об’єднання ризиків. Тому ключовою метою діяльності у напрямку зменшення
ризиків у сфері освіти є модернізація системи вишів шляхом їх укрупнення.
Ця реформа покликана створити великі регіональні університети.
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Для української економічної науки поняття «глобальне управління» є
досить розмитим через низку причин. Найменш значимою є причина, що ця
фраза досить важко піддається точному перекладу з англійської мови
«Global Governance» і тому трактується неоднозначно.
Англомовне слово «governance» не має точних аналогів в українській мові
і тому виникають складності з його трактуванням. Його можна перекласти і
як «управління», і як «влада», і як власне «політичне управління».
На думку Рордена Уілкінсона і Стіва Хьюза, «про глобальне управління
кажуть як про щось прийдешнє, або ж про щось, на що не варто звертати
увагу. Глобальне управління може трактуватися функцією міжнародного
розподілу влади або ж це результат поведінкових практик, норм, правил і
процесів прийняття рішень, які склалися за певний період часу».
Глобальний простір – це арена конкуренції за прийняття рішень, за доступ
до розподілу світових багатств, за вплив.
Під поняттям глобального управління слід розуміти мережу зв'язків між
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впливовими політико-економічними гравцями, що є формою управління,
яка відрізняється від традиційної тим, що заперечує ієрархію і вітає
множинність груп управління, які ведуть між собою діалог, конструктивні
відносини, які йдуть до консенсусу.
На систему глобального управління впливають процеси інтеграції країн та
їх національних політик, створення зон вільної торгівлі, митних союзів,
спільних ринків, економічних та політичних союзів. Сьогодні існують більше
100 видів регіональних угруповань. Основними суб’єктами системи
глобального управління є міжнародні організації, ТНК, регіональні
міждержавні інтеграційні об'єднання та уряди окремих країн.
Серед дослідників, що зробили спробу концептуалізувати теорію
«глобального управління» варто відзначити Роберта В. Кокса та Стівена
Джилла. Сучасний етап світового розвитку Р. В. Кокс характеризує як
гіперлібералізм на противагу державному капіталізму, а основними акторами
називає ключові міжнародні фінансові інститути, тоді як С. Джилл
основними акторами глобального управління вважає «глобалізовані еліти».
Основними перевагами глобалізації є обмін досвідом, підвищення рівня
життя та забезпечення світової безпеки. Недоліками глобалізації є знищення
національного розмаїття та системі легше пристосовуватись до змін та умов
існування.
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ,
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
студент Щебетько Н.П., доцент Котенко Н.В.
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Податкове планування на підприємстві, по праву, можна вважати одним з
основних завдань. Раціональний розподіл у часі податкових платежів
дозволяє більш ефективно використовувати грошові кошти підприємства.
Існують певні моделі поведінки платників податків: повноцінна сплата
податків з дотриманням всіх вимог законодавства; здійснення податкового
планування; обхід законодавства через його недосконалість та здійснення
ухилень від сплати податків або ж їх неналежна сплата.
Податкова оптимізація може здійснюватися у вигляді зменшення суми
самого платежу (не повинно протирічити законодавству); використовуючи
відстрочення або розстрочення податкових платежів, умови яких зазначено у
Податковому кодексі України [1]. Проте отримання податкової вигоди не
повинне стати основною метою для ведення на підприємстві діяльності з
оптимізації податкових платежів.
Налічується багато схем мінімізації податкових платежів у світовій
практиці. Всі вони у тій чи іншій мірі є наслідком, з одного боку,
глобалізації, а з іншого механізму уникнення подвійного оподаткування.
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