
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. 

УДК 330.341 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

С.П. Вертай 
Полесский государственный университет, vertai@tut.by 

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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23,2% больше аналогичного периода 2007 года и превышает прогнозные темпы прироста (15-17%). В 2008 
году, в целом, освоено инвестиций на 35 трлн. руб. (рост на 23,1%), а в 2009 году, прирост инвестиций должен 
составить 25 % в сопоставимых условиях к 2008 году (или увеличение на 15 трлн.руб). В общем объёме 
инвестиций, наблюдается увеличение их доли направленной на производственное назначение. Так, если в 2005 
году доля инвестиций, направленных на производственное назначение составляла 45,6 % от общего объёма 
инвестиций, то в 2006 году - 48,3%, а за десять месяцев 2008 года - 63,8% . По отраслям, производящ 

им товары, наблюдается положительная динамика инвестиций в основной капитал: в 2005 году прирост 
составил 25%, в 2006 - 37%, в 2007 - 15,1%, за 10 месяцев 2008 года - 22,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года. Структура инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь по источникам 
финансирования представлена в таблице. 

Таблица. Инвестиции в основной капитал отраслей экономики Республики Беларусь 
по источникам финансирования в 2005-2007 гг., проценты 

Источник 2005 г. 2006 г. 2007 г. Отклонение 
2007 к 2005 

Консолидированный бюджет 25,8 26 26,1 0,3 
Внебюджетные фонды од 0,3 0,4 0,2 
Собственные средства организации 44,0 41Д 39,5 4,5 
Заёмные средства других организаций 2,0 1,9 1,5 -0,5 
Средства населения 7,9 7Л 7,5 -0,4 
Иностранные источники (без иностранных кредитов) 1,6 0,9 1 -0,6 
Кредиты банков 15 18,9 20,1 -5,1 
Прочие источники 3,5 3,6 3,9 -0,4 

Источник: [1, с.423] 

В структуре источников финансирования наблюдаются незначительные изменения в сторону уменьшения 
доли собственных средств организаций и увеличения кредитов банков. Однако приведенные данные 
свидетельствуют о том, что основным источником финансирования все еще являются собственные средства 
организаций (около 40%) и консолидированный бюджет (более 25%), кредиты банков составляют в общей 
структуре - 15 % в 2005 году, 18,9% - в 2006 году, 20,1% в 2007 году. При этом, структура использования 
денежных средств организаций отраслей промышленности в 2007 (2006) году выглядела следующим образом: 
приобретение активов - 43,4%(42,5%), погашения кредитов и займов - 14,3%(10,5%), прочие выплаты и 
перечисления - 31,2% (25,64%). Тенденции к увеличению доли средств, предоставляемых банками, является 
перспективным направлением в инвестиционной деятельности промышленного сектора, но в сфере 
финансирования нововведений необходимо также развивать возможности рынка капитала, в том числе 
рискового, и взаимодействие с мировыми финансовыми рынком [2, с.8]. 

Особенно важна констатация роста инвестиций в основной капитал на фоне мировых тенденций снижения 
инвестиций, особенно в последнем квартале 2008 года - 2009 год. При этом реализуемая стратегия 
инновационного развития экономики Беларуси требует комплексного анализа не только положительных, но и 
возможных отрицательных факторов, способных снизить эффективность реализации инновационных программ 
предприятий и привести к ухудшению их финансово-экономического состояния. 

Приоритетное значение приобретает стратегическая направленность инвестиций, т.е. инвестиции 
предприятий и отраслей которые в условиях мирового финансового кризиса способны демонстрировать 
высокие темпы роста, а что самое главное - обеспечивать эффективные экспортно-ориентированные 
отношения. При оценке инвестиционных проектов и определения направленности инвестиций необходимо 
учитывать, что разрабатываемые проекты имеют многофакторное влияние на устойчивое развитие отраслей 
экономики Республики Беларусь, и кроме экономического эффекта имеют организационные эффекты, 
способствующие созданию замкнутого технологического цикла, или более продуктивному использованию 
местных ресурсов, что способствует созданию большей добавленной стоимости внутри страны, с последующим 
её экспортом, а не вывоз не переработанных ресурсов. В связи с чем, возникает необходимость оценивать 
проекты не только с точки зрения ставших традиционными инструментами определения эффективности, но и с 
точки зрения создаваемых синергий, стратегической направленности связанной со снижением зависимости от 
импорта сырьевых ресурсов, снижения энерго- и материалоемкости. 
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