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Аналогічний розрахунок ефективності інтелектуальних ресурсів:
SЕ = (∑(СFi *Di) – ∑ (FІрr *Di))*ksе,

де ksе – коефіцієнт ефективності інтелектуальних ресурсів.
Після визначення доцільності інвестицій, необхідно провести оцінювання фінансових ре-

сурсів за методом показників, вертикального та горизонтального аналізів, оцінювання фінан-
сової стійкості та ліквідності підприємства [3, с. 500–508; 7]; оцінювання інтелектуального
капіталу [4, с. 108–110]; аналізу, використання і забезпеченості виробництва матеріальними
ресурсами, оцінювання ефективності використання основних засобів та обігових коштів під-
приємства за методом показників [2, с. 355, 649–650] тощо.

Отже, головним орієнтиром у процесі функціонування компанії є стратегія, а запорукою
успішної діяльності – стратегія розвитку. Основою існування підприємства є її ресурсне за-
безпечення. Для оцінювання ефективності стратегії ресурсів розвитку підприємства запро-
поновано розрахунок показника RЕВCurrent.
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АКЦИЗНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ТЮТЮНУ
ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

АКЦИЗНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
И ОБОРОТА ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УКРАИНЕ

EXISE REGULATION OF PRODUCTION AND TURNOVER
OF TOBACCO PRODUCTS IN UKRAINE

Анотація. Аналізуються фіскальна та регуляторна функції акцизного податку на тютюнові вироби. На
основі огляду рамкових директивних документів міжнародних організацій (Світового банку, ВООЗ, ЕС
та інших), а також аналізу поточної ситуації із акцизним регулюванням обігу і виробництва тютюнових
виробів обґрунтовуються пропозиції щодо подальшого розвитку акцизної політики України у цій сфері.
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Анотация. Анализируются фискальная и регуляторная функции акцизного налога на табачные изделия.
На основе обзора рамочных директивных документов международных организаций (Всемирного банка,
ВОЗ, ЕС и других), а также анализа текущей ситуации с акцизным регулированием оборота и производс-
тва табачных изделий обосновываются предложения по дальнейшему развитию акцизной политики
Украины в этой сфере.
Annotation. In the article is analyzed the fiscal and regulatory functions of the excise tax on tobacco products. Is
suggested proposals for the further development of Ukraine’s excise policy in this area by based on the review of
the framework directive documents of international organizations (World Bank, WHO, the EU and others), as
well as the analysis of the current situation with excise regulation and control trafficking and production of
tobacco products in Ukraine.

Вступ. Поточна економічна ситуація в Україні, яка характеризується зовнішньою неспри-
ятливою кон’юнктурою, а також внутрішньою нестабільністю, що обумовлена процесом де-
централізації державного управління, вимагає швидких та прозорих рішень на всіх рівнях
управління Державою, у сфері бюджетно-податкового регулювання зокрема. Передусім, зна-
чний інтерес викликають питання акумуляції державою фінансових ресурсів на всіх рівнях
управління, а також конкретні інструменти мобілізації бюджетних доходів. Одним із таких
інструментів є акцизний податок на виробництво (імпорт) та споживання тютюнових виро-
бів. Означене визначає актуальність досліджень, що спрямовані на удосконалення акцизного
оподаткування у сфері обігу тютюнової продукції у напряму посилення його фіскальної і ре-
гуляторної ролі. Акцизи є найбільш поширеними формами оподаткування споживання тю-
тюну та тютюнових виробів. Їх застосовують біля 90 % країн світу. Акцизними податками,
як правило, обкладається виробництво та імпорт тютюну і тютюнових виробів, а сплачують
його кінцеві споживачі підакцизних товарів в ціні придбаної продукції. Окрім акцизів, прак-
тично всі країни світу застосовують податок на додану вартість (ПДВ) та ввізне мито на тю-
тюн та тютюнові вироби [1].

Постановка завдання і актуальність. У сфері акцизного регулювання виробництва і обігу
окремих видів товарів лишається багато невирішених проблемних питань. Серед таких доці-
льно виділити необхідність:

— підвищення безпеки життєдіяльності в Україні на основі вжиття заходів щодо скоро-
чення вживання тютюнових виробів;

— приведення законодавчого поля України з питань регулювання обігу і виробництва тю-
тюну до принципів ЄС;

— збалансування інтересів Держави, виробників (імпортерів) та суспільства щодо спожи-
вання тютюнових виробів.

Наявність означених проблемних питань, які в Україні лишають не вирішеними та/або
вирішеними частково, визначає актуальність досліджень впливу інструментів регулювання
обігу і виробництва тютюнових виробів, передусім фіскального характеру.

Мета. Метою доповіді є обґрунтування пропозицій щодо підвищення фіскальної та регу-
ляторної значимості акцизного оподаткування споживання тютюнових виробів в Україні на
основі дослідження сучасних світових тенденцій щодо державного регулювання у цій сфері,
а також аналізу фіскальної ефективності чинної в Україні системи акцизного оподаткування
тютюнових виробів.

Виклад результатів дослідження. Україна належить до країн з невисоким рівнем доходів
громадян. Однак, за споживанням продукції тютюнової промисловості наша країна займає
одно з перших місць у світі. Від 1 до 1,5 % сукупних витрат населення України, які за дани-
ми Державної служби статистики України складають у середньому 1,3 трлн. грн на рік,
спрямовується на сплату акцизного податку з тютюнових виробів. Означена пропорція має
стійку тенденцію до зростання, у тому числі, за рахунок постійного підвищення ставок акци-
зного податку на фоні відносно стабільних обсягів споживання та падіння доходів населення.
За різними оцінками, Україна щорічно втрачає понад 3 млрд дол. США через куріння насе-
лення. При цьому, науковці стверджують, що справжні економічні втрати держави внаслідок
куріння її населення є ще більшими, якщо врахувати видатки держави на лікування захворю-
вань, спричинених курінням [2]. Сума втрат майже втричі перевищує доходи Державного
бюджету від тютюнових акцизів, які лише за 2016 р. оцінюють на рівні 1 млрд дол. США, а
споживання тютюну призводить до людських втрат — щороку в Україні передчасно поми-
рають до 60 тис. осіб.

Загальною тенденцією обігу, виробництва та реалізації тютюнових виробів в Україні є
поступове скорочення обсягів виробництва. Натомість, стабільно зростають надходження
акцизного податку до Державного бюджету України. Починаючи з 2007 р. їх обсяги збіль-
шилися майже у 10 р., з 2,4 млрд грн – до 22,2 млрд грн у 2015 р. За цей період втричі зросла
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питома вага акцизного податку з тютюнових виробів у ВВП (до 1,1%) та доходах Зведеного
бюджету України (до 3%) в середньому, до 70% акцизного податку, що зараховується до бю-
джетів України різного рівня, мобілізується акцизом на тютюнові вироби. На рівні 65-70 %%
акцизного податку на тютюнові вироби забезпечується оподаткуванням за фіксованими ста-
вками. При цьому, пропорція 70%–30% зберігається як щодо вироблених на території Украї-
ни тютюнових виробів, так і у випадку їх імпорту. В цілому, споживання сигарет на території
України, з урахуванням виключення анексованих територій, коливається на рівні 75 млрд
шт. сигарет на рік, або 83–85 пачок на одного жителя країни, з яких безпосередньо на курців
(за різними оцінками від 20 до 30%) – 400–500 пачок цигарок на рік. Тобто, репрезентатив-
ний українець-курець із середньою заробітною платою 5 тис. грн на місяць до 10–15 % свого
річного бюджету витрачає на споживання тютюну.

Із прийняттям Податкового кодексу України ефективна ставка оподаткування акцизного
податку з тютюнових виробів у гривнях, яку розраховано як кількість сплачених до бюджету
копійок з однієї сигарети та надходження податку до бюджету, мають тенденцію до зростання.

Рис. 1. — Динаміка ефективної ставки оподаткування
акцизного податку на тютюнові вироби в Україні2

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України. – Електронний ресурс. –
2017. – [Режим доступу]: www.ukrstat.gov.ua та Державної казначейської служби України. – Електронний ре-
сурс. – 2017. – [Режим доступу]: www.treasury.gov.ua.

Однак, рисунок 1 дозволяє пересвідчитися про наявність певних недоліків у сфері адміні-
стрування акцизного податку на тютюнові вироби. Так, мінімальна ставка оподаткування на
цигарки з фільтром на інколи перевищує реальну ефективну ставку оподаткування. Такі від-
хилення можуть пояснюватися наявністю податкової заборгованості, тимчасовими розбіжно-
стями мінімальних ставок для сигарет без фільтру та з фільтром, а також частковою легалі-
зацією тютюнових виробів із невизначеним походженням (контрабанда, нелегальне
виробництво тощо). Однак, слід відмітити, що і реальна ставка оподаткування акцизом тю-
тюнових виробів і законодавчо встановлена мінімальна ставка оподаткування на практиці
принаймні у 5 разів менша за мінімальну ставку оподаткування, що застосовується країнами-
членами Європейського Союзу (90 євро за 1000 шт.) [3].

                                                
2 Показники за 2016-2017 враховані в розрахунках при затвердженні Державного бюджету України на 2017 рік. Підля-

гає уточненню.
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У загальновживаному у світовій практиці еквіваленті, а саме, суми Євро на 1000 шт. си-
гарет, в Україні простежуються зовсім інші тенденції. Відмічається падіння ефективної став-
ки оподаткування акцизом виробництва і споживання тютюнових виробів. Це пояснюється
більш швидкими темпами знецінення національної валюти та інфляційними процесами, обу-
мовленими зовнішньоекономічними чинниками. Індекс споживчих цін на тютюнові вироби
має схожу траєкторію зростання із офіційним обмінним курсом Євро.

Висновки. Означені спостереження надають можливість стверджувати, що у разі вико-
нання домовленостей щодо Асоціації України та ЄС в частині імплементації європейських
норм оподаткування та контролю за обігом підакцизної продукції, значення акцизного пода-
тку на тютюнові вироби в системі інструментів фінансового забезпечення державних про-
грам соціального характеру, передусім, у сфері охорони здоров’я та людського розвитку,
значно підвищиться.

Виходячи з соціально-економічної природи акцизного податку на тютюнові вироби, доці-
льно переглянути пропорції розподілу його надходжень в розрізі рівнів бюджетної системи.
Основна їх частина повинна лишатися у розпорядженні місцевих бюджетів, оскільки витрати
щодо нейтралізації негативних ефектів від споживання підакцизних товарів здійснюються
органами місцевого самоврядування.

Вплив акцизного податку на соціально-екологічну ситуацію в Україні має посилюватися
за рахунок удосконалення механізму оподаткування та цільового витрачання мобілізованих
ним бюджетних доходів одночасною. Такий підхід відповідає соціально-економічному зміс-
ту акцизу як податку на товари розкоші або гріха.

Зростанням ціни реалізації тютюнових виробів на внутрішньому ринку України сприяти-
ме обмеженню споживання сигарет, і, на цій основі, укріпленню здоров’я українців, зростан-
ню продуктивності праці та зменшенню навантаження на систему охорони здоров’я України.
За попередніми оцінками, у разі впровадження Європейських стандартів у сфері оподатку-
вання тютюнових виробів, з урахуванням скорочення обсягів споживання тютюнових виро-
бів, наприклад – вдвічі, сума надходжень акцизного податку на тютюнові вироби збільшить-
ся у 2–3 рази. Тобто фіскальна і розподільча значимість акцизного податку на тютюнові
вироби в системі бюджетно-податкового регулювання економіки України зросте до 3 %
ВВП.

Підвищення реальної ставки оподаткування акцизного податку на тютюнові вироби в
Україні доцільно здійснювати передусім, шляхом збільшення адвалорної ставки акцизним
податком, яку встановлено у відсотках від вартості реалізованої підакцизної продукції у роз-
дрібній торгівлі. Одночасно, слід переглядати і параметри обчисленні акцизного податку
(адвалорну та специфічну ставки), який перераховують бюджету виробники та імпортери
тютюнової продукції в процесі здійснення господарської діяльності. Для зниження напруже-
ності у сфері обігу, виробництва та реалізації тютюну та тютюнових виробів, а також підви-
щення прозорості у бюджетно-податковій сфері доцільно розробити прозорий графік підви-
щення мінімальної ставки оподаткування акцизного податку на тютюнові вироби,
затвердивши його у відповідному (5) підрозділі Податковому кодексі України.
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