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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми.  Податок на  додану вартість є важливим фіскальним 

інструментом держави, що забезпечується широкою базою оподаткування. Разом з 

тим, фіскальний потенціал цього податку реалізується не в повній мірі. Масове 

ухилення від сплати податку, нарощування податкового боргу, неправомірне 

відшкодування податку на додану вартість та заборгованість держави з його 

відшкодування свідчать про існування недоліків в механізмі адміністрування  ПДВ в 

Україні. Саме тому комплексна оцінка ефективності механізму справляння  податку на 

додану вартість є актуальною, що і зумовлює актуальність теми дипломної роботи. 

У фаховій літературі проблеми податку на додану вартість та механізму його 

справляння досліджені у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких 

праці: Андрущенка В., Бланкарта Ш., Брю С., Берлача А., Ебрілла Л., Макконелл К., 

Райтс А., Саммерса В., Ханка Д.,  Пироги , Дмитренка Е., Рижого І., Сігайова А., 

Тимченко О., Пислиці А., , Буряковського В., Геєця В., Василика О., Данілова О., 

Єфименко Т., Кучерявенко М., Луніної І., Льовочкіна С., Опаріна В., Пинзеника В., 

Соколовської А., Сологуба Д., Суторміної В., Федосова В.. 

Незважаючи на широкий спектр фахових досліджень, деякі питання щодо 

механізму справляння ПДВ досі залишаються не вирішеними. Оцінці ефективності 

справляння, а саме адміністрування  податку на додану вартысть органами ДФС 

України приділено недостатньо уваги. Тому, на наш погляд, це питання потребує 

подальшого більш глибокого дослідження з урахуванням специфіки функціонування 

податкової системи України. 

 

Мета дипломної роботи – за результатами вивчення теоретичних засад 

механізму справляння податку на додану вартість та оцінки його ефективності, 

запропонувати напрями його вдосконалення в Україні. 
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Відповідно до поставленої мети у роботі були визначені наступні завдання: 

- розкрити сутність та особливості  податку на додану вартість;  

- охарактеризувати правові засади механізму справляння податку на додану 

вартість; 

- розкрити нормативно-правове та інформаційне забезпечення дослідження 

механізму справляння податку на додану вартість;  

- здійснити критичний огляд наукових публікацій щодо механізму 

адміністрування податку на додану вартість в Україні; 

- провести аналіз сучасної практики справляння податку на додану вартість; 

- виявити чинники, які впливають на ефективність адміністрування податку 

на додану вартість із застосуванням сучасного економіко-математичного 

інструментарію;  

- розглянути особливості справляння податку на додану вартість у 

зарубіжних країнах та виявити позитивні риси діяльності закордонних  податкових 

органів і навести ті, що можуть бути  корисними при впровадженні у вітчизняну 

практику;  

- дослідити основні проблеми  механізму справляння податку на додану 

вартість та запропонувати управлінські рішення щодо їх вирішення;  

- обгрутнувати підвищення ефективності справляння ПДВ в Україні; 

Об’єктом дослідження дипломної роботи є податок на додану вартість.  

Предметом дослідження механізм справляння та адміністрування ПДВ в Україні. 

Методи дослідження. Дипломна робота виконана із застосуванням таких 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, як: діалектичний підхід, 

системний аналіз, логічний та історичний методи – для теоретичного узагальнення 

доробку вчених з розкриття сутності поняття «справляння податків», розкриття змісту 

адміністрування податку на додану вартість його складових і принципів; методи 

порівняльного аналізу – при виявленні загальних і специфічних рис у механізмі 
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справляння в Україні та в інших країнах, вивченні вітчизняного та зарубіжного досвіду 

справляння податку на додану вартість; методи системно-структурного аналізу – при 

оцінці ефективності справляння податку на додану вартість в Україні  та на рівні ОДПІ 

ГУ ДФС у Житомирській області;  метод аналізу та синтезу – для класифікації 

факторів впливу на справляння податку  на додану вартість; статистичні методи – 

при виявленні тенденцій у показниках елементів справляння податку на додану 

вартість, для розрахунку показників ефективності; методи абстрагування та 

формалізації – при оцінці та графічній інтерпретації прихованого ПДВ. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти, дані 

Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України, Державної 

казначейської служби України, Державної служби статистики України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, праці вітчизняних і зарубіжних вчених. 
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