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Одним з перспективних напрямків розвитку російської зовнішньоекономічної діяльності є несировинний експорт. Однак,
суттєвий вплив геополітичних проблем та слаборозвинені внутрішні механізми нормативно-правового регулювання, державної
підтримки та стимулювання несировинного експорту в Росії не дозволяють використовувати весь наявний потенціал в цьому
напрямку економіки. У зв’язку з цим, актуалізуються проблеми розвитку несировинного експорту в Росії з метою забезпечення
позитивного впливу цього напрямку зовнішньоекономічної діяльності як на добробут держави в цілому, так і на зміцнення його
позицій на світових ринках.
Метою цієї статті є розгляд особливостей розвитку несировинного експорту в Росії та пропонування заходів податкового
стимулювання його ефективного розвитку.
Об’єкт дослідження – усталена система несировинного експорту в Росії с притаманними їй особливостями та принципами
функціонування.
Методика дослідження базується на використанні наступних методів: науковий пошук, узагальнення, систематизація, аналіз,
графічна побудова, моделювання, формалізація, прогнозування.
Основні результати дослідження полягають у систематизації інформації про перспективні несировинні експортні галузі Росії,
дослідженні діючої системи державної підтримки експорту, визначенні проблемних аспектів та пошуку шляхів їх вирішення, а
також розробці та обґрунтуванні механізмів податкового стимулювання несировинного експорту в т.ч. за рахунок
запропонованого поділу підприємств на цільові групи в залежності від об’єму доходів від їх зовнішньоекономічної діяльності.
Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані на макрорівні під час внесення
змін у нормативно-законодавчі акти РФ з регулювання експорту у відповідності до представлених результатів виконання гранту
Президента РФ для цілей стимулювання та підтримки несировинного експорту.
Ключові слова: економіка, експорт, несировинний експорт, податки, податкове стимулювання, експортна політика,
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Перспективы развития несырьевого экспорта в России и меры его налогового стимулирования
Одним из перспективных направлений развития российской внешнеэкономической деятельности является несырьевой экспорт.
Однако, существенное влияние геополитических проблем и слаборазвитые внутренние механизмы нормативно-правового
регулирования, государственной поддержки и стимулирования несырьевого экспорта в России не позволяют использовать весь
имеющийся потенциал в этом направлении экономики. В этой связи, актуализируются проблемы развития несырьевого
экспорта в России с целью обеспечения положительного влияния данного направления внешнеэкономической деятельности
как на благосостояние государства в целом, так и на укрепление его позиций на мировых рынках.
Целью настоящей статьи является рассмотрение особенностей развития несырьевого экспорта в России и предложение мер
налогового стимулирования его эффективного развития.
Объект исследования – сложившаяся система несырьевого экспорта в России с присущими ей особенностями и принципами
функционирования.
Методика исследования основывается на использовании следующих методов: научный поиск, обобщение, систематизация,
анализ, графическое построение, моделирование, формализация, прогнозирование.
Основные результаты исследования заключаются в систематизации информации о перспективных несырьевых экспортных
отраслях России, исследовании действующей системы государственной поддержки экспорта, определении проблемных
аспектов и поиске путей их решения, а также разработке и обосновании механизмов налогового стимулирования несырьевого
экспорта в т.ч. за счет предлагаемого деления предприятий на целевые группы в зависимости от объема доходов от их
внешнеэкономической деятельности.
Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что они могут быть использованы на макроуровне при
внесении изменений в нормативно-законодательные акты РФ по регулированию экспорта в соответствии с предоставляемыми
результатами выполнения гранта Президента РФ для целей стимулирования и поддержки несырьевого экспорта.
Ключевые слова: экономика, экспорт, несырьевой экспорт, налоги, налоговое стимулирование, экспортная политика,
экономический рост
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