
  126 

тобто вартість придбання або виготовлення таких об’єктів з ПДВ 
повинна перевищувати 7200 грн. Раніше ці суми складали, 
відповідно, 2500 грн. без ПДВ та 3000 грн. з ПДВ. Такий крок, з 
урахуванням девальваційних та інфляційних процесів в Україні, 
виглядає цілком адекватним і справедливим. Для підприємств це 
означатиме, що менша кількість дрібних об’єктів необоротних 
активів буде відноситися до складу ОЗ, видатки на їхнє 
придбання будуть негайно списуватися на витрати поточного 
звітного періоду, а обсяги роботи бухгалтерів зменшаться. 
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ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ 
 
Корупція стала предметом економічних досліджень, 

починаючи з 50-х років минулого століття. В останні роки 
спостерігається зростання як загальної кількості досліджень, що 
присвячені корупції, так і зростання долі економічних досліджень 
цієї проблеми. Увага економістів до цієї проблеми обумовлена тим, 
що корупція оказує безпосередній вплив на економічні відносини, 
впливає на перерозподіл економічних ресурсів, ефективність 
державного регулювання та ін. Високий рівень корумпованості є 
актуальним для України та багатьох інших країн з економікою 
перехідного типу [1, c. 1]. 

Згідно з Законом України «..корупція – це використання 
особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
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відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди  
цій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам 
з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей» [2].   

Отже, однією із актуальних проблем сьогодення є корупція. 
Тому, її вирішення є значним кроком вперед як і в розвитку 
кожної країни, так і міжнародної економіки загалом.  

До основних видів корупції можна віднести: 
–хабарництво: отримання особою в будь-якому вигляді 

винагороди (хабара) за виконання чи невиконання в інтересах 
того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з 
використанням наданої їй влади чи службового становища; 

–розкрадання: умисне незаконне обернення певним способом 
чужого майна на свою користь або користь інших осіб із 
корисливих мотивів з використанням посадового становища; 

–шахрайство: поведінка, націлена на обман або введення в 
оману приватної або юридичної особи з метою особистої вигоди 
або вигоди третьої сторони; 

–вимагання: примушування приватної або юридичної особи 
сплатити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або 
бездіяльність; 

–зловживання: зловживання владою або посадовим 
становищем, перевищення влади або посадових повноважень та 
інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення 
корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб; 

–кумівство: перевага у наданні грошових коштів або іншого 
майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів наближеним 
особам, родичам, ін. 

–інше: використання інформації, одержаної під час виконання 
посадових обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, 
необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, 
несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної 
службової інформації; неправомірне втручання з використанням 
посадового становища у діяльність інших державних органів чи 
посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх 
повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення. 

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших 
формах, у тому числі в таких, що потребують додаткового 
визначення законодавством. 
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Ознаками корупційних діянь є: 
–безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим 

охоронюваним законом інтересам держави; 
–наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які 

об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам 
держави; 

–використання особою свого становища всупереч інтересам 
держави; 

–корислива мета або інша зацікавленість особи; 
–незаконне одержання особою благ (матеріальних та 

нематеріальних), послуг, переваг. 
За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені 

вище, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-
правової та дисциплінарної відповідальності в установленому 
законом порядку. 

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня 
набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення 
до цивільно-правової відповідальності, накладення 
дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що 
формується та ведеться Міністерством юстиції України. 

Сьогодні вважається, що ефективність економіки у країні, 
ураженій корупцією, різко знижується. Верховенство права, що є 
фундаментом економічних законів, перестає діяти. Також 
зростають зубожіння населення, недовіра народу до влади та 
соціальна нерівність. Політика стає інструментом для шахрайства, 
переділу національного багатства між корумпованими 
високопосадовцями. А усе це разом псує престиж та рейтинги 
країни на міжнародному рівні, погіршує діловий клімат та 
інвестиційну привабливість, в результаті чого закордонні 
інвестори не бажають вкладати свої капітали в розвиток даної 
країни [3, 4].  

Вважається, що одним з негативних наслідків корупції є 
зменшення надходжень прямих іноземних інвестицій. Але подібна 
точка зору є необґрунтованою, тому що базується лише на 
наявності кореляції між рівнем корупції та низьким розміром 
прямих іноземних інвестицій.  

Насправді ж, реальною причиною як високого рівня 
корумпованості, так і низького рівня прямих іноземних інвестицій 
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є низька ефективність чинних формальних правил відповідних 
країн. Бо неефективні формальні правила суттєво підвищують 
рівень трансакційних витрат бюрократичних процедур. В свою 
чергу, це, з одного боку, відлякує потенційних інвесторів, а з 
іншого – спонукає підприємців вкладати корупційні угоди для 
полегшення проходжень бюрократичних процедур [5]. 

Відповідно, як і корупцію, так і низький рівень прямих 
іноземних інвестицій слід вважати лише наслідками однієї і тієї ж 
самої причини – неефективності чинних формальних правил. 

Таким чином, корупція лише надає змогу обійти численні та 
заплутані бюрократичні процедури, дозволяє суттєво знизити 
рівень трансакційних витрат бюрократичних процедур. 
Ефективні формальні правила не лише підвищують рівень прямих 
іноземних інвестицій, а й викорінюють корупцію. Хабародавцю 
немає сенсу вдаватися до корупційної угоди, адже рівень 
трансакційних витрат ефективних формальних правил буде 
нижчим, порівняно з трансакційними витратами корупційної 
угоди. 

Таким чином, чим ефективнішими є будь-які формальні 
правила, тим менший рівень трансакційних витрат 
бюрократичних процедур, і відповідно – менший рівень корупції і 
вищий рівень інвестиційної привабливості. 
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ЗДІЙСНЕННЯ 
 
Індексація заробітної плати працівників проводиться 

відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів 
населення" [5]. Крім того, порядок проведення індексації грошових 


