
Розділ 3. Правове регулювання державних доходів і видатків 

Тема 3.1. Правове регулювання публічних доходів. 

Податкове право 

Семінарське заняття 4 

Тема. Основні податки в Україні 

Мета: формування знань про правову природу податку, його ознаки, принципи та функції; 

вироблення навичок класифікувати податки і збори, уміння розрізняти податок, збір і мито. 

План 

1. Податки та їх характерні ознаки. Функції податків. 

2. Юридичний склад податку, його основні елементи. 

3. Загальнодержавні податки в Україні. 

4. Характеристика місцевих податків в Україні. 

5. Поняття і види податкових правовідносин та податкових норм. 

6. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Ключові поняття: податок, податкова система, основні елементи податку, їх класифікація; 

предмет і методи податкового права, податкові правовідносини платників податків, джерела 

податкового права, види податкових правопорушень, види відповідальності за порушення 

податкових норм 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Податки та збори: співвідношення, класифікація та правовий механізм. 

2. Державне регулювання податкової системи. 

3. Основні недоліки податкової системи України. 

4. Статус Державної податкової служби України, її функції та правові основи діяльності. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Податок на прибуток підприємств. 

Платниками податку на прибуток із числа резидентів є суб’єкти господарювання – юридичні особи, 

які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами. 

Платниками податку на прибуток із числа нерезидентів є юридичні особи, що існують у будь-якій 

організаційно-правовій формі й отримують доходи із джерелом походження в Україні. 

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за 

її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Податкового кодексу України. 

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового 



результату до оподаткування (абзац перший п. 44.2 ст. 44 ПКУ) Основна ставка податку становить 

18%. За ставками 0% та 3% оподатковують доходи від страхової діяльності юридичних осіб. За 

ставками 0, 4, 6, 12, 15, 20% – доходи нерезидентів із джерелом їх походження в Україні. 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, що засновані громадськими 

організаціями інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього звітного (податкового) 

періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% 

середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці 

таких інвалідів протягом звітного періоду становить не менш як 25% суми загальних витрат на 

оплату праці. Причому такий прибуток має бути отриманий від продажу (постачання) товарів, 

виконання робіт і надання послуг, окрім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних 

товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого 

управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку 

постачати товари від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари. 

Платник нараховує податок самостійно. Відповідальність за повноту утримання і своєчасність 

перерахування до бюджету податку несуть платники податку, які здійснюють відповідні виплати. 

Податковим (звітним) періодом є рік. Із 2018 року встановлено єдиний строк подання річної 

декларації з податку на прибуток – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного року. 

2. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

Платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як із 

джерела походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа – нерезидент, яка отримує 

доходи із джерела походження в Україні, податковийагент. 

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід, іноземні доходи. 

Об’єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний оподатковуваний дохід із джерела 

походження в Україні. 

Загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, що підлягає оподаткуванню, нарахований 

(виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. 

Ставка податку становить 18% бази оподаткування та у деяких випадках – 5% (для доходів у вигляді 

дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами – платниками 

податку на прибуток підприємств). 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, 

отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги 

у розмірі 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому на 1 січня 

звітного податкового року. 

Деякі пільгові категорії платників мають право на підвищену соціальну пільгу у розмірі 150% 

(одинокі матері, студенти, особи з інвалідністю І–ІІ груп, особи, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи і віднесені до першої або другої категорії тощо) або 200% звичайної 

пільги (Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, учасники бойових дій 

під час Другої світової війни, колишні в’язні концтаборів тощо). 

Податкову соціальну пільгу застосовують до доходу, нарахованого на користь платника податку 

протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї виплати, 

компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного 



прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. 

Отже, якщо платник податку отримує загальний місячний оподаткований дохід у вигляді заробітної 

плати (ЗП), суму ПДФО обчислюють так: 

                                    ПДФО = (ЗП – податкова соціальна пільга) * 18%:100% 

Податкову соціальну пільгу не можна застосовувати до інших доходів, крім заробітної плати. 

Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, 

зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу. Відповідальність за своєчасне та 

повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа, що нараховує 

оподатковуваний дохід. 

3. Податок на додану вартість (ПДВ). 

Податок на додану вартість – непрямий багатоступеневий податок, що його справляють із кожного 

акта продажу, починаючи з виробничого та розподільчого циклів і закінчуючи продажем 

споживачеві. 

Платником ПДВ є будь-яка особа, яка провадить господарську діяльність і в якої загальна сума від 

операцій із постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню, протягом останніх 12 

календарних місяців сукупно перевищує 1 млн грн.Така особа зобов’язана зареєструватися як 

платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням. Якщо особа, 

яка не є платником ПДВ через те, що не має оподатковуваних операцій або їх обсяги менші від 

встановленої зазначеною статтею 181 ПКУ суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися 

як платник податку, таку реєстрацію здійснюють за її заявою. 

Об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів і послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, ввезення товарів на митну 

територію України та їх вивезення за її межі. 

Ставки податку встановлюють від бази оподаткування у таких розмірах: 20%, 0% та 7%. За ставкою 

7% оподатковують операції з постачання на митній території України та ввезення 

на митну територію України лікарських засобів. За нульовою ставкою оподатковують експорт 

товарів, якщо він підтверджений митною декларацією. 

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважають дату, що 

припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася 

раніше: 

а) зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата 

товарів/послуг, що підлягають постачанню; 

б) відвантаження товарів, а в разі експорту товарів оформлення митної декларації, що засвідчує факт 

перетинання митного кордону України; для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт 

постачання послуг платником податку. 

Сплаті до бюджету підлягає різниця між податковими зобов’язаннями з ПДВ і податковим 

кредитом, яку визначають за декларацією. 

Податкову декларацію подають за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному 

місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним 



днем звітного (податкового) місяця. 

Сума податкового зобов’язання, яку зазначив платник податку в поданій ним податковій декларації, 

підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відпо- 

відного граничного строку для подання податкової декларації. 

Система електронного адміністрування ПДВ забезпечує автоматичний облік за платниками 

податку. 

4. Акцизний збір. 

Платниками акцизного збору є особи: 

• які виробляють підакцизні товари на митній території України; 

• які ввозять підакцизні товари на митну територію України; 

• які реалізують конфісковані підакцизні товари; 

• суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які реалізують підакцизні товари. 

Об’єктами оподаткування є реалізація вироблених в Україні підакцизних товарів, ввезення 

підакцизних товарів, реалізація конфіскованих підакцизних товарів. 

До підакцизних товарів належать: спирт етиловий, алкогольні напої, пиво, тютюн, тютюнові 

вироби, нафтопродукти, скраплений газ, автомобілі легкові, кузови до них, причепи, мотоцикли, 

електроенергія. 

Ставки акцизного податку бувають адвалорні, специфічні, адвалорні та специфічні одночасно. 

5. Екологічний податок і рентна плата. 

Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять 

господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, 

установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, що виконують 

агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час 

провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони здійснюються: 

• викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; 

• скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; 

• розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що 

їх розміщують на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання); 

• утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

• тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими 

умовами ліцензії строк. 

Об’єктом і базою оподаткування є: 

• обсяги та види забруднюючих речовин, що їх викидають в атмосферне повітря стаціонарні 

джерела; 

• обсяги та види забруднюючих речовин, що їх скидають безпосередньо у водні об’єкти; 

• обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної 

сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання; 



• обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів 

господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад встановлений особливими 

умовами ліцензії строк; 

• обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок 

(атомних електростанцій). 

База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) 

року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тонн за рік. 

Ставки екологічного податку визначає Податковий кодекс України за кожним об’єктом 

оподаткування. 

Рентну плату сплачують: 

• за користування надрами для видобування корисних копалин; 

• користування надрами з метою, не пов’язаною з видобуванням корисних копалин; 

• користування радіочастотним ресурсом України; 

• спеціальне використання води; 

• спеціальне використання лісових ресурсів; 

• транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами і 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку 

територією України. 

Ставки рентної плати за всіма її видами визначає Податковий кодекс України за кожним об’єктом 

оподаткування. 

6. Земельний податок. 

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 

землекористувачі. 

Об’єктами оподаткування є: 

• земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні; 

• земельні частки (паї), що перебувають у власності. 

Базою оподаткування є: 

• нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; 

• площа земельних ділянок, нормативну 1075, грошову оцінку яких не проведено. 

Рішення місцевих рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднює 

відповідний орган 

місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планують 

застосовувати нормативну грошову оцінку земель. 

Ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких провели 

(незалежно від місцезнаходження) встановлюють: 

• за земельні ділянки в розмірі не більше ніж 3% їх нормативної грошової оцінки; 

• для земель загального користування – не більше ніж 1% їх нормативної грошової оцінки 



• для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% і не більше ніж 1% їх нормативної грошової 

оцінки; 

• для лісових земель – не більше ніж 0,1% їх нормативної грошової оцінки. 

Ставку податку встановлюють у розмірі не більше ніж 12% їх нормативної грошової оцінки за 

земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім 

державної та комунальної форм власності). 

Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не провели, 

встановлюють: 

• за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, у 

розмірі не більше ніж 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній 

Республіці Крим або по області; 

• для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% та не більше ніж 5% нормативної грошової 

оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області; 

• для лісових земель – не більше ніж 0,1% нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній 

Республіці Крим або по області. 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Які податки належать до загальнодержавних? 

2. Назвіть місцеві податки. 

3. Які податки справляють з юридичних осіб? 

4. Назвіть податки, що їх сплачують фізичні особи. 

5. Хто є платниками державного мита? 

6. Що належить до місцевих зборів? 

7. Яка ставка ПДВ? 

8. Яка основна ставка ПДФО? 

Література 3; 4; 6–10. 

 

Викладач                                                                                                        Верблюд С.В. 


