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РЕФЕРАТ 

Новик Анастасії Олександжрівни  

Адміністрування непрямих податків та напрями його вдосконалення 

 
Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Харківський державний 

університет харчування та торгівлі МОН України, 2020.  

Загальний обсяг дипломної роботи 84 стор., складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків; містить 5 рисунків, 6 таблиць, 55 літературних джерела. 

Ключові слова: непрямі податки, адміністрування, податок на додану 

вартість, акцизний податок, мито, зарубіжний досвід, напрями вдосконалення. 

Актуальність теми дипломної роботи. В умовах динамічних змін, 

нестабільності економічної ситуації та низького рівня податкової дисципліни в 

Україні особливого значення набуває створення такої системи адміністрування 

податків, яка б відповідала потребам соціально-економічного розвитку держави, 

забезпечила зниження податкового навантаження, ініціювала пожвавлення ділової 

активності суб’єктів підприємництва, стимулювала інвестиційно-інноваційну 

діяльність та заохочувала платників до своєчасної сплати податків в повній мірі. 

Метою дипломної роботи є обґрунтування системи адміністрування 

непрямих податків  та їх роль у формуванні доходів державного бюджету України, 

а також розробка рекомендацій щодо шляхів його вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішено такі завдання: 

− визначено загальні положення адміністрування податків і зборів, його 

нормативно-правове регулювання;  

−   охарактеризовано процедуру електронного адміністрування податку на 

додану вартість; 

−  охарактеризовано процедуру електронного адміністрування акцизного 

податку;  

−  розглянуто та систематизовано непрямі податки відповідно до 

Податкового кодексу України; 

−  проаналізовано вплив непрямих податків на формування доходів 

державного бюджету України; 

−  проаналізовано зарубіжний досвід адміністрування непрямих податків; 

−  розроблено рекомендації з вдосконалення системи адміністрування 

непрямих податків в Україні. 

Об’єктом дипломної роботи є  процес адміністрування непрямих податків. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методологічних і 

практичних аспектів функціонування системи адміністрування непрямих податків 

в Україні.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

розробці практичних рекомендацій щодо шляхів удосконалення системи 

адміністрування непрямих податків в Україні. 

Публікації, апробація. Апробація результатів досліджень відбулася на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-

ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» 

(Харків, 08.04.2020 р.). За результатами досліджень опубліковано тези доповідей 

загальним обсягом 0,06 друк. арк. 


