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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 62 c., 3 табл., 3 рис., 54 источников. 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ, НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 
 
Объект исследования – косвенные налоги в системе государственного ре-

гулирования экономики Республики Беларусь. 
Предмет исследования  - значение, анализ и пути совершенствования си-

стемы косвенного налогообложения. 
Цель работы: изучить значение, анализ и пути совершенствования систе-

мы косвенного налогообложения Республики Беларусь,  ее роли в государ-
ственном регулировании экономики. 

Основой для исследования послужили научные работы по теории налогов 
отечественных и зарубежных авторов, статистические материалы, использована 
нормативная база Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2014 г.  

В работе проведены исследования по направлениям: теоретические про-
блемы налогового регулирования в системе государственного регулирования 
экономики Беларуси, зарубежный опыт косвенного налогообложения и воз-
можность его использования в Республике Беларусь, направления повышения 
эффективности косвенного налогообложения в системе государственного регу-
лирования экономики Республики Беларусь. 

В результате исследования теоретических и практических аспектов кос-
венного налогообложения определены основные проблемы  системы косвенно-
го налогообложения РБ, разработаны предложения по ее совершенствованию.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней учетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-
емой темы, а все заимствованные из литературных и других источников теоре-
тические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторы. 
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(подпись студента) 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца : 62 л., 3 табл., 3 мал., 54 крыніц. 
 
ПАДАТКААБКЛАДАННЕ , УСКОСНЫЯ ПАДАТКІ , РЭГУЛЯВАННЕ 

ЭКАНОМІКІ , ПАДАТКОВАЯ СІСТЭМА 
 
Аб'ект даследавання - ускосныя падаткі ў сістэме дзяржаўнага рэгуляван-

ня эканомікі Рэспублікі Беларусь. 
Прадмет даследавання - значэнне, аналіз і шляхі ўдасканалення ўскоснага 

падаткаабкладання. 
Мэта працы: вывучыць значэнне, аналіз і шляхі ўдасканалення ўскоснага 

падаткаабкладання Рэспублікі Беларусь, яе ролю ў дзяржаўным рэгуляванні 
эканомікі. 

Асновай для даследавання паслужылі навуковыя працы па тэорыі падат-
каў айчынных і замежных аўтараў , статыстычныя матэрыялы, выкарыстаная 
нарматыўная база Рэспублікі Беларусь па стане на 01.01.2014г. 

У працы праведзены даследаванні па напрамках: тэарэтычныя праблемы 
падатковага рэгулявання ў сістэме дзяржаўнага рэгулявання эканомікі Беларусі 
, замежны вопыт ўскоснага падаткаабкладання і магчымасць яго выкарыстання 
ў Рэспубліцы Беларусь , напрамкі павышэння эфектыўнасці ўскоснага 
падаткаабкладання ў сістэме дзяржаўнага рэгулявання эканомікі Рэспублікі 
Беларусь . 

У выніку даследавання тэарэтычных і практычных аспектаў ўскоснага 
падаткаабкладання вызначаны асноўныя праблемы сістэмы ўскоснага 
падаткаабкладання РБ , распрацаваны прапановы па яе ўдасканаленні . 

Аўтар працы пацвярджае , што прыведзены ў ёй ўлікова - аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнай тэмы , а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадычныя 
становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтары . 
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ABSTRACT 
 

The thesis: 62 c., 3 tab., 3 fig., 54 sources. 
 
THE TAXATION, INDIRECT TAXES, ECONOMY REGULATION, TAX 

SYSTEM,  
 
Object of research - indirect taxes in system of state regulation of economy of 

Byelorussia. 
Object of research - value, the analysis and ways of perfection of the indirect 

taxation. 
The work purpose: to study value, the analysis and ways of perfection of the 

indirect taxation of Byelorussia, their role to economy state regulation. 
The basis for the study were papers on the theory of taxation of domestic and 

foreign authors , statistical materials used regulatory framework of the Republic of 
Belarus as of 01.01.2014 

In this paper researches on areas: theoretical problems in tax regulation system 
of state regulation of the economy of Belarus , foreign experience of indirect taxation 
and the possibility of its use in the Republic of Belarus, ways of increasing the effec-
tiveness of indirect taxation in the system of state regulation of the economy of the 
Republic of Belarus. 

The study of the theoretical and practical aspects of indirect taxation identified 
the main problems with the system of indirect taxation RB , developed proposals for 
its improvement. 

Copyright work confirms that resulted in it accounting and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of research theme , and all borrowed from 
the literature and other sources of theoretical and methodological terms and concepts 
are accompanied by references to their authors . 
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