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ВСТУП 
 

 Податкова система є важливою складовою економічної політики держави. Її 

ефективність напряму впливає на економічну складову країни і на доходи, які по-

ступають до бюджету завдяки податкам . 

 В свою чергу основним бюджетонаповнюючим податком на сьогодні є по-

даток на додану вартість (далі - ПДВ). І тому, займаючи ключову роль у доходах 

бюджету, ПДВ має потужні важелі впливу на попит та пропозицію та на такі сфе-

ри діяльності, як: імпорт та експорт.  

 Завдяки оптимізації ПДВ можливо впливати : на кількість податків, які бу-

дуть залучені до бюджету у вигляді податкових надходжень; на попит та пропо-

зицію; на ефективність розвитку бізнесу в державі та на інші аспекти, які так чи 

інакше впливають на рівень розвитку економіки. Однак розвиток цього податку в 

Україні супроводжувався низкою політичних, правових та економічних проблем. 

Їх вирішення протягом періоду незалежності було об’єктом уваги з боку науки і 

практики. Саме тому ПДВ став одним  з найпопулярніших для аналізу податком, 

оскільки саме завдяки його модернізації відбувається стимулювання розвитку  

економіки і покриття дефіцитних дір в державному бюджеті України. 

 Серед відомих вчених, які займались розглядом даного питання можливо 

віднести Буряковського В.В., Данілова О.Д., Єфименко Т.І, Кучерявенка M.П., 

Луніну І.О., Мельника В.М., Опаріна В.М., Суторміна В.М., Федосова В.М та ба-

гато інших. 

 Більшість робіт вищезгаданих авторів пов’язана такими напрямками дослі-

джень, як: історія створення та початок використання ПДВ в світі; етапи розвитку 

ПДВ і початок використання ПДВ на території України; проблеми адмініструван-

ня ПДВ та їх ефективне вирішення; аналіз міжнародного досвіду та запроваджен-

ня його елементів на території Україні; модернізаційні процеси стосовно ПДВ; 

досвід застосування диверсифікованих ставок та наслідки їх використання; та ба-

гато інших напрямків, пов’язаних з удосконаленням та модернізацією цього пода-



тку, оптимізацією його фіскальної функції завдяки запровадженню світового дос-

віду на території України. 

Однак, низка питань правового регулювання адміністрування та посилення 

регулюючої ролі податку на додану вартість залишаються не вирішеними й на 

сьогоднішній день. 

Метою даної роботи є дослідження механізму на додану вартість як фіска-

льного інструменту держави.  

Для досягнення поставленої мети дослідження були сформульовані наступ-

ні основні завдання: 

 дослідити економічну сутність ПДВ; 

 здійснити ретроспективний аналіз становлення і розвитку ПДВ; 

 проаналізувати світовий досвід  функціонування ПДВ; 

 розкрити сутність та проаналізувати складову системи правового ре-

гулювання нарахування і сплати ПДВ в Україні; 

 надати оцінку ПДВ, як інструменту акумуляції доходів бюджету в 

Україні; 

 дослідити механізми регулювання споживання в Україні, закладені в 

ПДВ; 

 проаналізувати механізм відшкодування ПДВ в Україні; 

 дослідити фіскально-адміністративні аспекти справляння ПДВ в Укра-

їні; 

 обґрунтувати шляхи підвищення фіскальної ефективності і регулюю-

чої ролі ПДВ в Україні; 

 аргументувати напрями удосконалення адміністрування ПДВ в Украї-

ні. 

Об'єктом дослідження виступають саме фінансові відносини, які виникають 

між державою, громадянами та суб'єктами підприємницької діяльності в процесі 

вилучення державою частини ВВП у вигляді податку на додану вартість (далі – 

ПДВ). 



Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до побудови ПДВ, 

формування його елементів та системи адміністрування. 

Дипломна робота складається з вступу (де визначена актуальність теми дос-

лідження, мета та завдання дипломної роботи) і 3-х розділів та висновку. Аналіз 

теми розпочинається з розгляду еволюції податків, їх функції,  сутності та прове-

дений огляд наукових джерел з питань оподаткування та ПДВ. 
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