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найрізноманітнішу інформацію, бо при спробі перехоплення даних вони бу-
дуть закриті шифром; застосування добре відомих способів ідентифікації вла-
сника картки. Проте всіх цих заходів очевидно недостатньо для забезпечення 
високого рівня безпеки розрахунків в мережі Інтернет. 

Для підвищення рівня безпеки у сфері електронних платежів в Україні 
необхідно: створювати в банківській системі єдину базу даних користувачів 
платіжних карток; надавати клієнтам повну інформацію та проводити різно-
манітні консультації щодо користування платіжними картками; удосконалю-
вати систему моніторингу для виявлення незаконних операцій під час здійс-
нення безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток. 
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РОЗВИТОК 

На сучасному етапі розвитку продуктивних сил тенденції до регіоналізації 
є об’єктивним процесом, спрямованим на орієнтацію територіального розвитку 
щодо отримання максимального економічного ефекту від урахування інститу-
ційних особливостей окремих територій єдиного економічного простору.  

Особливого значення регіоналізація набуває у зв’язку з європейською ін-
теграцією, що вимагає від країн-членів Європейського Союзу вироблення спіль-
них підходів розвитку. Слід зазначити, що вплив регіоналізму в країнах Захід-
ної Європи на сучасному етапі торкнувся навіть тих держав, які вважалися 
оплотом централізованого унітарного устрою – Великобританії, Іспанії, Фран-
ції. Регіоналізм став ідейною основою значної частини загальнонаціональних 
політичних партій в цих країнах, демонструючи неефективність централізова-
ного державного управління і необхідність перевантаження системи. 

Нам здається слушною думка І. Ф. Кононова, що значна регіональна ге-
терогенність сучасної України є продовженням традиційного розподілу етні-
чних українських земель на Донбас, Слобожанщину, Київщину, Сіверщину, 
Поділля, Галичину, Закарпаття. 
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З поняттям регіоналізація тісно пов’язане поняття регіоналізм. Останній 
відноситься до практики перерозподілу певних владних повноважень центра-
льного уряду з метою надання територіальним інституціям проміжного стату-
су між центральним та місцевим рівнями. Регіоналізація ж відноситься до 
процесу, за допомогою якого центральні політичні та адміністративні інсти-
туції відповідають на регіональні вимоги. Можна припустити, що регіоналізм 
походить з периферії, а регіоналізація є відповіддю на це з боку центру. 

Враховуючи реалії і задекларовані напрямки розвитку національної 
економіки, в Україні актуалізується задача проведення виваженої та констру-
ктивної державної економічної політики, яка б органічно поєднувала глобалі-
заційні та регіоналізаційні тенденції. 

На наш погляд концепція соціально-економічного розвитку України має 
ґрунтуватися на економічній деконцентрації, розподілі повноважень всереди-
ні єдиної політичної системи на користь регіонів. Це дасть змогу врахувати 
особливі етнічні, соціальні, ресурсні та інші відмінності в рамках досягнення 
мети забезпечення регіонального розвитку на інноваційній основі. В свою 
чергу, регіональний розвиток здатен надати імпульс для інтенсивного еконо-
мічного зростання на національному рівні і входження України до світового 
співтовариства у ролі повноправного партнера. 

В якості висновку, представимо авторське бачення пріоритетів щодо ре-
гіональної трансформації в Україні: 

– підвищення якості життя як критерію дієвості регіональної політики; 
– суспільно-політична та соціально-економічна консолідація регіонів з 

метою забезпечення єдності економічного простору; 
– підвищення конкурентоспроможності регіонів; 
– реформування міжбюджетних відносин. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК РОЗКРАДАНЬ 
ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов’язані з ру-
хом грошових коштів, що привертає особливу увагу розкрадачів. Способи 
вчинення розкрадання готівкових коштів досить різноманітні і плануються 
заздалегідь та залежно від відображення їх в облікових касових документах 
поділяються на дві групи: розкрадання, пов’язані з неоподаткуванням грошо-
вих коштів по касі; розкрадання оприбуткованих по касі грошових коштів. 


