
Серед іншйх кількіснйх показнйків (як це не дивно) 
зарубіжні фірмй часто використовують якіснйй 
показник «Ступінь задоволення кліентів». На жаль, у 
нашій краіні зібратй подібну інформацію важко. 
Можна проводите власні маркетйнгові дослідження 
шляхом опитування кліентів, але, як правило, витрати 
на таке дослідження не е окупними [ 2, с. 101-103]. 

Друга частина стратегічного бенчмаркінгу Здійснюеться аналіз стратегій поведінкй конкурентів на 
ринку. Визначенош алгоритму ціеі процедури не існуе, але е 
загальні рекомендаціі, згідно з якими спочатку 
необхідно описати загальну стратегію конкурентів. Для 
цього потрібно дата відповіді на певні запитання, 
наприклад: на яких сегментах ринку концентруегься 
конкурент; яку стратепю використовуе конкурент - масове 
виробницгво дешевих вйробів або виробництво якіснйх 
дорогих вйробів; який обсяг інвестацій конкурента в 
певний ринок чи сегмент; чи вкладаються сутгеві кошта у 
вйробнйчі потужності, маркетинг, мережу постачання, 
дослідження і розробки; чи конкурент практично не 
інвестуе кошта в цей напрям бізнесу; у чому полягають 
переваги конкурента та інші [3, с. 20-22]. 

Третя частина стратегічного бенчмаркінгу Заключна. Володіючй кількіснймй показники, можна 
визначити найкраіці на ринку фірмй. ГТісля цього 
вйділяють ті аспекта стратегіі конкурентів, які 
найтісніше пов'язані з досягнутими позитивними 
результатами. У підсумку може виявитася, що окремих 
елементів стратеги, які раніше розглядалися як важлйві 
й необхідні, у найбільш успішнйх конкурентів немае 
взагалі. Проте, можуть бути вйявлені елементй, які е 
суттевими для досягнення успіху, але якйм раніше 
достатня увага не прйділялась [4]. 

Висновки. Отже, бенчмаркінг - це важливий інструмент збйрання цінноі інформаціі, у тому чйслі стратегічноі, 
яка потім використовуеться в різнйх моделях стратегічного аналізу. 

Таким чином, результата стратегічного бенчмаркінгу досить часто мають самостійне значения для посилення 
окремих сторін поточноі' стратеги, але в більшості вйпадків 'іх недостатньо для повноцінного стратегічного аналізу. 
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В останні десятйліття XX ст. і на початку XXI ст. у розвитку світовоі економікй домінують процеси 
міжнародноі економічноі інтеграціі'. Вони визначають пріорйтетй сучасного етапу інтернаціоналізаціі 
господарського життя, формуючй глобальну конкуренцію та впливаючи на інтересй як окремоі краінй або 
регіону, так і всіх краш світу в цілому. Розвйток будь-якоі' держави все білыпе залежйть від сприятливого 
економічного середовища ІТ функціонування, співпраці підпрйемнйцькйх структур, міжнароднйх і державнйх 
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інстйтуцій та установ в сучасній сйстемі світового господарства. Тому кожній краіні необхідно зосередити 
увагу на поступовому інтегруванні у світове господарство, в тому чйслі за можлйвістю шляхом участі в 
регіональнйх інтеграційнйх об'еднаннях. 

В сучасних умовах посилення інтеграційнйх процесів в Західній Свропі враховуеться при розробці стратегій 
розвйтку білыності европейськйх краі'н, а також тих, хто прагне приеднатися до них, що дае можлйвість 
гармонізуватй практику регулювання соціально-економічнйх процесів. При цьому, надзвичайно важливе 
значения надають такому ефективному важелю державного регулювання як податкова політйка, оскількй 
тількй при успішній іі реалізацй можна говорите про створення единого ринку товарів, послуг, капіталу, 
технологій і робочоі сили. Виходячи з того, що Украі'на обрала стратегічнйй курс інтеграціі до Свропейського 
Союзу (GC), для визначення адекватноі сучасному етапові розвйтку Украінй моделі податковоі' політйкй, 
необхідно розглянутй загальні закономірності формування податкових систем в державах-членах €С, що 
обумовлюються взаемозв'язками між певними параметрами розвитку краі'нй та характеристиками п податковоТ 
системи. Актуальність проведения узагальнення досвіду формування податкових систем в державах-членах GC, 
а також напрямків реалізаціі іх податкових політйк підкреслюеться ще й тим, що існують спільні для всіх 
розвинутих европейських краін теоретйчні передумови і науково обгрунтовані принципи побудови податковоі 
системи, а податкова практика в GC знаходяться на високому професійному рівні. Досвід краін-членів GC у 
сфері оподаткування апробований і довів свою ефектйвність. Можна сказати, що в Украі'ні відбуваеться 
становления системи оподаткування. Разом з тим, чйсельність податків, складний механізм іх обчислення та 
внесения до бюджету, часті змінй податкового законодавства ускладнюють як теоретичне сприйняття окремих 
податків, так і іх практичне обчислення. В Украіні створено податкову систему, яка за своім складом та 
структурою подібна до податковоТ системи GC, але мае суттеві вади і е набагато обтяжлйвішою як для ведения 
бізнесу, так і для споживчого попиту. Чинна податкова система Украінй потребуе якісного реформування в 
контексті евроінтеграціТ. Таке реформування мае здійснюватйся цілеспрямовано, системно, відкрйто і 
поступово у часі. 

Податкова політйка УкраТни потребуе негайного проведения системних реформ у частйні зниження 
загального рівня податкового навантаження, змінй структури податкових надходження бюджету, покращення 
податкового клімату, вдосконалення реалізацй фіскальноі та регулюючоі функцій податків, реорганізацй самоі' 
податково-мйтноі службй і т.ін. Прйчому підготовка реформаційнйх змін повинна відбуватйся 
випереджаючими темпами, аби не відновлюватй наше відставання від Свросоюзу. I оріентуватйся потрібно на 
дйнамічні трансформацй, що спостерігаються у крашах-нових членах GC, які e одними з головних конкурентів 
Украі'нй на світовйх ринках товарів і капіталів. 3 іншого боку, досвід реформ Полыці, Литви, Латвіі, Естонй та 
іншйх нових краін-членів GC не можна повністю перекладати на Украі'нй, оскількй ринкове трансформування 
fx економічнйх систем здебільшого відбувалося одразу після появи перших ознак інфляціі, кризових явищ 
корпоративних і державних фінансів із використанням радикальних методів. Економіка ж Украінй перебувала у 
стані кризи трохи більше десятйліття і лише в останні роки отримала певні імпульсй до економічного 
зростання. Значні деформацй всіх сфер соціально-економічного розвитку зумовлюють необхідність розробки 
нових методів економічнйх перетворень на основі прозорих процедур прийняття системних, чітко узгоджених 
між собою рішень сильною владою. Об'ективною е потреба досягнення нового рівня розвитку всіх 
макроекономічнйх процесів як одніеі із передумов вступу до GC на правах рівноправноі' участі у розподілі 
вигод від інтеграцй. 

Змінй в структурі оподаткування мають відбуватйся на засадах збереження основних, законодавчо 
встановлених в Украіні та добре зарекомендованих як діевйй засіб регулювання перерозподільнйх відносйн 
краУн GC, податків і податкових платежів. Причому спецйфіка вітчйзнянйх умов господарювання зумовлюе 
необхідність трансформування податковоТ' сфери з акцентуванням уваги на непрямому оподаткуванні. 

Порівняльнйй аналіз податковоТ політйкй GC і УкраТнй дае перші уявлення про необхідність удосконалення 
політйкй використання податків в УкраТні з метою регулювання соціально-економічнйх відносйн. Проте з 
метою створення оптимальноТ податковоТ системи, забезпечення сталого економічного зростання, а також 
поступовоТ гармонізацй оподаткування відповідно до стратеги евроінтеграцй, звичайно, потребують подальших 
наукових досліджень щодо пошуку конкретних важелів регулювання економікй за допомогою податковоТ 
політйкй. Об'ективною е необхідність проведения Грунтовного аналізу можливих наслідків Тх впровадження в 
порівнянні з досвідом всіх краТн-членів GC. Адже останній може стати як одним з аргументів на користь 
окремих прогресивних нововведень, так і застереженням від прийняття вже або ще не адекватних соціально-
економічнйм та суспільно-політйчнйм умовам УкраТни рішень щодо реформування податковоТ системи і 
податковоТ політйкй. 
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На протяжении последнего времени наблюдается широкомасштабные меры по активизации 
инвестиционной активности субъектов хозяйствования в Республике Беларусь, что дает значительные 
результаты: за 10 месяцев 2008 года в экономику страны направлено инвестиций в размере 24 трлн. руб, что на 
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