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ВСТУП  

 

Для нормального функціонування економіки будь-якої держави, 

необхідно володіти відповідними грошовими фонди, які формуються за 

допомогою коштів, які надходять до цих фондів на регулярній та своєчасній 

основі. Основним джерелом притоку коштів в Україні є податкові 

надходження, адже вони становлять найвагомішу частку доходів до 

бюджету. В сучасному світі фінансова наука приділяє значну зацікавленість 

до непрямого оподаткування, а точніше із його фіскальним принципом. 

Непряме оподаткування і один із їх видів – акцизний податок є одним із 

найвагоміших інструментів, які можуть впливати на стан економіки будь-

якої країни. Варто зазначити, що актуальність теми даної роботи пов’язана із 

підвищення рівня надходжень до бюджету країни, а акцизний податок, як 

один із видів специфічних акцизів є необхідним та незамінним фіскальним 

інструментом та відіграють важливу роль гарантованого джерела надходжень 

до державного бюджету, і крім цього, акцизний податок характеризується як 

регулятор, тобто допомагає реалізовувати державні програми захисту 

навколишнього середовища, охорони здоров’я, енергозбереження.  

Теоретико-практичні принципи акцизного податку висвітлювали у 

своїх роботах і вітчизняні автори так і іноземні науковці. Серед вітчизняних 

авторів необхідно виділити В. Андрущенко, В.М. Опаріна, А.М. 

Поддєрьогіна, В.М Федосова, А.В. Пислиця, І.І. Хлєбнікова, Ю.В. 

Сибірянська, П.В. Мельник, В.П. Вишневський, В.В. Буряковський та інші. 

Посеред іноземних науковців у сфері економіки можна виділити К.Макконел, 

С.Брю, Ф. Нітті, Т. Гоббс, А.Б. Золотарьов, А.А. Соклов та інші.  

Але, навіть за рахунок усіх досягнень вищевказаних науковців у сфері 

акцизного оподаткування, а також реалізація різних змін у законодавстві 

України, все одно на сучасному етапі розвитку сфери непрямого 

оподаткування, наявні окремі проблеми щодо забезпечення перетворення 
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акцизного податку враховуючи усі вимоги іноземних організацій та держав 

Європейського Союзу. 

Метою дипломної роботи є висвітлення теоретичних засад акцизного 

оподаткування та надання практичних рекомендацій щодо його 

удосконалення в Україні. 

Для повного виконання зазначеної мети, потрібно знайти рішення 

наступних задач: 

 описати сутність, типи та роль акцизного оподаткування як 

складової податкової структури; 

 виконати дослідження та аналіз наукових робіт у сфері акцизного 

оподаткування та вдосконалення його механізму в Україні;  

 здійснити аналіз інформаційного забезпечення вивчення 

акцизного податку  

 виконати фіскальний аналіз акцизного оподаткування 

Надвірнянського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській 

області; 

 дослідити проблеми справляння податку на додану вартість в 

Україні та способи вирішення цих проблем 

 дослідити перспективи акцизного оподаткування в нашій державі 

та шляхи вдосконалення цього типу податків.  

Об’єктом дипломної роботи є акцизи як один з видів 

загальнодержавних податків, що є джерелом формування доходів державного 

бюджету та фінансовим інструментом державного регулювання економіки. 

Предметом дипломної роботи є сукупність відносин, що виникають в 

процесі справляння акцизного податку до бюджету. 

Методи дослідження: для досягнення поставленої в роботі мети було 

використано сучасні методи дослідження. Системно-аналітичний метод: на 

основі даного методу здійснено узагальнення теоретичних концепцій, 

розробок і пропозицій науковців для вивчення складових елементів акцизу як 

податку та його ролі. Метод синтезу: для дослідження структури, динаміки, 
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ефективності функціонування акцизу та відображення всіх сторін 

дослідження як єдиного цілого. Метод ретроспективного аналізу:  

дослідження історичного розвитку справляння акцизу. Метод порівняльного 

аналізу: виявлення загальних специфічних рис справляння акцизного податку 

та його структури в Україні та зарубіжного досвіду в цій сфері. Статистичний 

метод: виявлення тенденцій у показниках надходжень акцизного податку. 

Табличний метод:  накопичення, зберігання та опрацювання інформації через 

таблиці. Графічний метод: вираження даних через графіки. 

Структура роботи складається з: вступу, трьох розділів, кожен з яких 

має по три підрозділи, висновки та список використаних джерел. 
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