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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» 

розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

«бакалавра» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,  

6.030401і «Правознавство». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Податкове 

право» є сукупність правовідносин, що виникають у сфері справляння 

податків і зборів. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
визначаються інтегральним характером дисципліни, 

міждисциплінарним дискурсом. Дисципліна «Податкове право» 

перебуває у тісному взаємозв’язку з іншими галузями права: 

конституційним, адміністративним, фінансовим, цивільним тощо. 

Зв’язок податкового права із конституційним правом простежується 

через встановлення конституційно-правових принципів, що знаходять 

свій подальший розвиток у податковому законодавстві. Податкове та 

адміністративне право зближує схожість методу правового 

регулювання. У певних випадках норми адміністративного права 

виступають в якості загальних щодо податково-правових норм. Це 

зумовлено тим, що оподаткування представляє собою частину 

системи державного управління. Податкове, як і цивільне право, 

регулює майнові відносини, пов’язані з інститутом власності. 

Дисципліна не є ізольованою і від інших юридичних дисциплін. 

Таким чином, дисципліна «Податкове право» спрямована на 

досягнення необхідного рівня знань у студентів в галузі 

оподаткування, оскільки перетворення в соціально-економічних 

відносинах в Україні вимагає змін і в підготовці фахівців-юристів. Її 

вивчення сприятиме розширенню правосвідомості фахівців у галузі 

права, підвищенню їх загальної і правової культури.  

Зміст навчальної дисципліни розкривається у 18 темах, які 

поділяються на два модуля: 
Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів; 
Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Податкове права» 

є формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, 

системи професійних навичок та умінь щодо практичного 

застосування положень податкового законодавства. 



5 

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» 

полягають у розкритті предмета податкового права, його джерел, 

основних принципів, визначення правового статусу суб’єктів 

податкового права,набуття вмінь щодо використання норм 

податкового права під час аналізу практичних ситуацій. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати поняття предмету, системи, методу правового регулювання 

податкових правовідносин та їх основні характеристики; джерела 

податкового права України; принципи податкового права; характерні 

властивості податкової норми та її структуру; особливості податково-

правової санкції; правовий статус суб’єктів податкового права; 

поняття та принципи побудови податкової системи; основні, додаткові 

елементи правового механізму податку та збору; окремі види податків 

та зборів та їх загальна характеристика; 

вміти орієнтуватися в системі податкового права; правильно 

тлумачити та застосовувати норми права; виявляти тенденції 

юридичної практики та оцінювати її з точки зору відповідності 

закону; аналізувати норми національного податкового законодавства 

та правильно документувати результати. 

Для більш досконалого і поглибленого засвоєння навчального 

матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з 

нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку 

практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науково-

прикладних знань студентам напряму підготовки  

6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» пропонується 

навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни «Податкове право» за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу. Посібник містить програму і 

тематичний план курсу, методичні рекомендації до кожної теми 

(вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-

пізнавальні завдання для самоконтролю знань та підготовки до 

семінарських занять студента із зазначенням проблемних питань 

курсу, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних задач; тем 

презентацій, рефератів; список рекомендованих інформаційних 

джерел); індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні 

рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, 

перелік питань для проміжного (модульного) та підсумкового 

контролю. 
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 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма навчальної дисципліни 

«Податкове право» 

схвалена Вченою радою ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

__.___.201__ р., протокол № _ 

 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів 

Тема 1. Податкове право як інститут фінансового права 

 Предмет податкового права. Метод правового регулювання 

податкових відносин та його особливості.  

Місце податкового права в системі права. Податкове право як 

інститут фінансового права. Система податкового права. Загальна та 

Особлива частина податкового права. Джерела податкового права. 

Класифікація джерел податкового права. Міжнародні договори  як 

джерело податкового права. 

Поняття, зміст та особливості податкових правовідносин. 

Класифікація податкових правовідносин. Структура податкових 

правовідносин. Об’єкти та суб’єкти податкових правовідносин. 

Податкова правосуб’єктність. Юридичні факти: поняття та 

класифікація. 

Податкове право як наука: поняття, функції, історичний екскурс, 

стан та перспективи розвитку.  

Тема 2. Податково - правові норми та податкове законодавство  

Податково-правові норми: поняття та особливості. Класифікація 

податково-правових норм. Структура податково-правової норми та її 

особливості. Дія податкових норм в часі, у просторі, за колом осіб. 

Податкове законодавство. Основні засади податкового 

законодавства.  Сфера дії Податкового кодексу України та Митного 

кодексу України. Співвідношення податкового законодавства з 

іншими законодавчими актами.  

Тема 3. Правове регулювання податкової системи України 

Поняття, зміст та принципи податкової системи держави. 

Співвідношення податкової системи і системи податків.  

Рівні регулювання податкових потоків. Поняття податкового тиску 

та податкової межі. 

Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад 

щодо податків та зборів. 
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Тема 4. Правовий статус контролюючих органів та органів 

стягнення 

Поняття і види контролюючих органів та органів стягнення. 

Функції контролюючих органів. Права, обов’язки та відповідальність 

контролюючих органів.  Структура органів Державної фіскальної 

служби України. 

Служба в контролюючих органах. Заохочення та відповідальність 

посадових та службових осіб контролюючих органів. Врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Тема 5. Правова природа обов’язкових платежів 

Податок як правова категорія: поняття, ознаки та сутність. Поняття 

збору, його ознаки. Класифікація податків та зборів. 

Поняття подвійного оподаткування. Шляхи та методи усунення 

подвійного оподаткування. 

Тема 6.Правовий механізм податку 

Правовий механізм податку та його елементи. Основні елементи 

правового механізму: платник податку, об’єкт та ставка. Додаткові 

елементи: податкові пільги, предмет, база, одиниця оподаткування, 

джерело сплати податку, особливості податкового режиму, 

особливості податкової звітності. 

 Поняття платника податку. Права та обов’язки платника податку. 

Фізичні та юридичні особи як платники податку. Самозайнята особа. 

Пов’язані особи. Податкові агенти.  

Поняття та рівні представництва у податковому праві. Законне та 

уповноважене представництво платника податків. 

 Поняття об’єкту оподаткування. Види об’єктів оподаткування. 

Методи визначення об’єкту оподаткування.  

Ставка податку: поняття та види.  

Тема 7. Правове регулювання додаткових елементів правового 

механізму податку 

Поняття бази оподаткування. Предмет та одиниця оподаткування. 

Визначення податкової бази.  

Поняття та види податкових періодів.  

Визначення суми податку. Способи сплати податків та інших 

обов’язкових платежів. Строки сплати.  

Поняття податкової пільги. Система податкових пільг.  

Поняття податкової звітності. Види податкових документів. Строки 

зберігання податкової звітності. Зміст, структура та форми податкових 

декларацій. Внесення змін до податкової звітності. Особи, 

відповідальні за складення податкової звітності. 



8 

Спеціальні податкові режими. Податкова консультація та наслідки 

її застосування. 

Тема 8. Податковий обов’язок 

Поняття та зміст податкового обов’язку. Виникнення, зміна та 

припинення податкового обов’язку. Виконання податкового 

обов’язку. Момент припинення обов’язку по сплаті податків та зборів. 

Поняття грошового зобов’язання. Поняття податкового 

зобов’язання. Виникнення, зміна та припинення податкового 

зобов’язання. Податковий борг. Співвідношення понять «грошове 

зобов’язання», «податкове зобов’язання» та «податковий» борг.  

Визначення сум податкових та грошових зобов'язань. Строки 

сплати податкового зобов'язання. Податкове повідомлення-рішення. 

Податкова вимога. Відкликання податкового повідомлення – рішення 

та податкової вимоги. Скасування рішень контролюючих органів. 

Оскарження рішень контролюючих органів.  

Поняття пені та підстави її нарахування. 

Тема 9. Погашення податкового боргу 
Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового 

боргу платника податків.  

Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку. 

Податковий пріоритет. Податковий керуючий. 

Поняття та зміст податкової застави. Підстави виникнення та 

припинення податкової застави. Узгодження операцій із заставленим 

майном. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі.  

Адміністративний арешт майна. Обмеження операцій на 

банківських рахунках.  

Списання та розстрочка податкового боргу. Строки давності.  

Тема 10.  Податковий контроль  

Визначення податкового контролю та повноваження органів 

державної влади щодо його здійснення. Способи здійснення 

податкового контролю. 

Поняття та види обліку платників податків. Взяття на облік 

юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. Облік 

самозайнятих осіб. Підстави та порядок зняття з обліку у 

контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів 

та самозайнятих осіб. Державний реєстр фізичних осіб - платників 

податків. 

Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючого органу. Збір податкової інформації. Отримання 
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податкової інформації контролюючими органами. Обробка та 

використання податкової інформації. 

Податкові перевірки: зміст, види, наслідки. Нормативно-правове 

забезпечення та порядок проведення податкових перевірок. Умови та 

порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до 

проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. Строки 

проведення перевірок. Матеріали, які є підставами для висновків під 

час проведення перевірок. Документальне оформлення результатів 

перевірок. 

Тема 11. Відповідальність за порушення податкового 

законодавства 

Суспільна небезпека порушень податкового законодавства. 

Податкова безпека держави. Співвідношення переконання і примусу в 

податковому праві. Відповідальність за порушення податкового 

законодавства в системі юридичної відповідальності.  

Поняття та види податкових правопорушень. Підстава настання 

відповідальності за порушення податкового законодавства. Об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона правопорушення. 

Види відповідальності.  

Порядок накладення штрафів та застосування фінансових санкції. 

Порядок оскарження протиправних дій, рішень та бездіяльності 

органів Державної фіскальної служби України та їх посадових осіб. 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та 

зборів 

Тема 12. Правові засади оподаткування прибутку підприємств 

Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку 

підприємств. Основні терміни та їх визначення.  

Основні елементи податку на прибуток підприємств. Платник 

податку. Об’єкт оподаткування. Ставка податку. 

Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток. 

Обчислення податку на прибуток підприємств. Податковий період. 

Фінансовий результат оподаткування. Амортизація. Різниці, що 

виникають при формуванні резервів. Різниці, які виникають при 

здійсненні фінансових операцій. Податкова звітність. Звільнення від 

оподаткування. 

Тема 13. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб 

 Загальна характеристика правовідносин з оподаткування доходів 

фізичних осіб. Основні терміни та їх визначення.  

Основні елементи податку на доходи фізичних осіб. Платники 

податку. Об’єкт оподаткування. Ставка податку.  
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Додаткові елементи правового механізму податку на доходи 

фізичних осіб. Загальний оподатковуваний дохід. Податкова знижка. 

Податкові соціальні пільги. Порядок нарахування, утримання та 

сплати нарахованого податку до бюджету. Річна декларація про 

майновий стан і доходи та порядок її подання.  

Особи, відповідальні за утримання та сплату (перерахування) 

податку до бюджету. Забезпечення виконання податкових 

зобов’язань.  

Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів: доходу 

від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм 

(піднайм); процентів, дивідендів виграшів та призів, благодійної 

допомоги доходів, коштів, отриманих платником податку на 

відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк; 

доходів, отриманих нерезидентами. іноземних доходів; операцій з 

продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна; операцій з продажу або 

обміну об'єктів рухомого майна; доходів, отриманих фізичною особою 

- підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, 

що обрали спрощену систему оподаткування доходів, отриманих 

фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

Тема 14. Правове регулювання непрямого оподаткування в 

Україні 

Зміст непрямих податків та їх місце в податкові системі України. 

Особливості непрямого оподаткування. Види непрямих податків. 

Податок на додану вартість. Платники податку. Вимоги щодо 

реєстрації осіб як платників податку. Порядок реєстрації платників 

податку. Анулювання реєстрації платника податку. Визначення 

об'єкта та бази оподаткування. Місце постачання товарів та послуг. 

Дата виникнення податкових зобов'язань. Розміри ставок податку. 

Податковий кредит. Порядок визначення суми податку, що підлягає 

сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або 

відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному 

відшкодуванню), та строки проведення розрахунків. Електронне 

адміністрування податку на додану вартість. Податкова накладна. 

Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та 

строки розрахунків з бюджетом.   

 Акцизний податок. Платники податку. Об’єкт оподаткування. 

Визначення бази оподаткування. Підакцизні товари та ставки податку. 

Дата виникнення податкових зобов'язань. Порядок і строки сплати 

податку. Складення та подання декларації з акцизного податку. 

Контроль за сплатою податку. 
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Тема 15. Екологічний податок, рентна плата та мито як 

різновиди загальнодержавних обов’язкових платежів 

Екологічний податок. Платники податків. Об'єкт та база 

оподаткування. Види ставок податків. Порядок подання податкової 

звітності та сплати податку. 

Рентна плата. Склад рентної плати. Платники рентної плати. 

Подання декларації і строки сплати рентної плати. Відповідальність 

платників рентної плати та контроль за її справлянням. 

Мито. Поняття мита та його види. Платники мита. Об’єкти 

оподаткування митом. 

Тема 16. Правове регулювання місцевих податків та зборів 

Принципи формування місцевої податкової системи. Складові 

елементи місцевої податкової системи: податки та збори.  

Туристичний збір. Платники збору. Ставка збору. База справляння 

збору. Податкові агенти. Особливості справляння та сплати збору. 

Податковий період. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів. Платники 

збору. Об'єкт і база оподаткування збором. Ставки збору. Особливості 

справляння та сплати збору. Податковий період. 

Тема 17. Правове регулювання майнових податків в Україні 

Поняття та види податку на майно. Правова природа майнових 

податків.  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Основні та додаткові елементі правового механізму податку.  

Транспортний податок. Платники податку. Об’єкт оподаткування 

та ставка податку.  Податковий період. Порядок обчислення та сплати 

податку. Строки сплати транспортного податку. 

Земельний податок. Основні елементи земельного податку: об’єкт, 

суб’єкт, ставка податку. Пільги щодо сплати земельного податку. 

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним 

податком.  

Особливості оподаткування платою за землю. Податковий період 

для плати за землю. Порядок обчислення плати за землю. Строк 

сплати плати за землю. Орендна плата. 

Тема 18. Правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності 
Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.  

Платники єдиного податку та їх класифікація. Об'єкт та база 

оподаткування для платників єдиного податку. Ставки єдиного 

податку. Податковий (звітний) період. Порядок нарахування та строки 
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сплати єдиного податку. Ведення обліку і складення звітності 

платниками єдиного податку. Особливості нарахування, сплати та 

подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного 

податку. Порядок обрання або переходу на спрощену систему 

оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування. 

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного 

податку. 
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Тематичний план навчальної дисципліни «Податкове право» для 

студентів денної форми навчання напряму підготовки  

6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»  
 

№
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/п
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Змістовий модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння  

податків і зборів 

1 Податкове право як інститут фінансового 

права 
4 2 - - - 2 

2 Податково - правові норми та податкове 
законодавство 

6 2 2 - - 2 

3 Правове регулювання податкової системи 

України 
6 - 2 - 2 2 

4 Правовий статус контролюючих органів та 
органів стягнення 

6 2 2 - - 2 

5 Правова природа обов’язкових платежів 6 - 2 - 2 2 

6 Правовий механізм податку 8 2 2 - - 4 

7 Правове регулювання додаткових 

елементів правового механізму податку 
8 2 2 - - 4 

8 Податковий обов’язок 6 - 2 - 2 2 

9 Погашення податкового боргу 8 - 2 - 2 4 

10 Податковий контроль  8 2 2 - - 4 

11 Відповідальність за порушення 
податкового законодавства 

6 - 2 - 2 2 

 Усього 72 12 20 - 10 30 
Змістовий модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

12 Правові засади оподаткування прибутку 

підприємств 
6 2 2 - - 2 

13 Правові засади оподаткування доходів 
фізичних осіб 

6 - 2 - 2 2 

14 Правове регулювання непрямого 

оподаткування в Україні 
6 - 2 - - 4 

15 Екологічний податок, рентна плата та мито 
як різновиди загальнодержавних 

обов’язкових платежів 

4 2 - - - 2 

16 Правове регулювання місцевих податків та 

зборів. 
4 - 2 - - 2 

17 Правове регулювання майнових податків в 

Україні 
4 - 2 - - 2 

18 Правові засади застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності 
6 2 - - 2 2 

 Усього 36 6 10 - 4 16 

 Разом із дисципліни 108 18 30 - 14 46 
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Тематичний план навчальної дисципліни  

«Податкове право» для студентів заочної форми навчання  

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,  

6.030401і «Правознавство»  

№
 з

/п
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Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння  

податків і зборів 

1 Податкове право як інститут фінансового 
права 

4 - - - 4 

2 Податково - правові норми та податкове 

законодавство 
6 - 2 - 4 

3 Правове регулювання податкової системи 
України 

6 - - - 6 

4 Правовий статус контролюючих органів та 

органів стягнення 
8 2 - - 6 

5 Правова природа обов’язкових платежів 8 - 2 - 6 

6 Правовий механізм податку 9 2 - - 7 

7 Правове регулювання додаткових 

елементів правового механізму податку 
7 - - - 7 

8 Податковий обов’язок 6 - - - 6 

9 Погашення податкового боргу 6 - - - 6 

10 Податковий контроль  6 - - - 6 

11 Відповідальність за порушення 

податкового законодавства 
6 - - - 6 

 Усього 72 4 4 - 64 
Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

12 Правові засади оподаткування прибутку 
підприємств 

7 2  - 5 

13 Правові засади оподаткування доходів 

фізичних осіб 
5 - - - 5 

14 Правове регулювання непрямого 
оподаткування в Україні 

5 - - - 5 

15 Екологічний податок, рентна плата та мито 

як різновиди загальнодержавних 

обов’язкових платежів 

4 - - - 4 

16 Правове регулювання місцевих податків та 

зборів. 
5 - - -   5 

17 Правове регулювання майнових податків в 

Україні 
6 - 2 - 4 

18 Правові засади застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності 
4 - - - 4 

 Усього 36 2 2 - 32 

 Разом із дисципліни 108 6 6 - 96 
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Тематичний план навчальної дисципліни «Податкове право» 

для студентів Черкаського локального центру дистанційного 

навчання напряму підготовки 6.030401і «Правознавство»  

№
 з

/п
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Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння  

податків і зборів 

1 Податкове право як інститут фінансового 

права 
4 - - - 4 

2 Податково - правові норми та податкове 

законодавство 
6 - 2 - 4 

3 Правове регулювання податкової системи 
України 

6 - - - 6 

4 Правовий статус контролюючих органів та 

органів стягнення 
8 2 - - 6 

5 Правова природа обов’язкових платежів 8 - 2 - 6 

6 Правовий механізм податку 9 2 - - 7 

7 Правове регулювання додаткових 

елементів правового механізму податку 
7 - - - 7 

8 Податковий обов’язок 6 - - - 6 

9 Погашення податкового боргу 6 - - - 6 

10 Податковий контроль  6 - - - 6 

11 Відповідальність за порушення 

податкового законодавства 
6 - - - 6 

 Усього 72 4 4 - 64 
Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

12 Правові засади оподаткування прибутку 
підприємств 

7 2  - 5 

13 Правові засади оподаткування доходів 

фізичних осіб 
5 - - - 5 

14 Правове регулювання непрямого 

оподаткування в Україні 
5 - - - 5 

15 Екологічний податок, рентна плата та мито 

як різновиди загальнодержавних 

обов’язкових платежів 

4 - - - 4 

16 Правове регулювання місцевих податків та 

зборів. 
5 - - -   5 

17 Правове регулювання майнових податків в 

Україні 
6 - 2 - 4 

18 Правові засади застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності 
4 - - - 4 

 Усього 36 2 2 - 32 

 Разом із дисципліни 108 6 6 - 96 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів 

 

* * * 

Тема 1. Податкове право як інститут фінансового права 

Основні терміни та поняття: податкове право, предмет 

податкового права, метод податкового права, державна податкова 

справа, адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного 

внеску, система податкового права, податкове законодавство. 

 

При вивченні цієї теми є важливим для студентів з’ясувати, що 

податкове право не є самостійною галуззю права, а лише - складовою 

фінансового права і являє собою сукупність правових норм, які 

визначають сутність та види податків у державі, порядок їх 

справляння, принципи побудови податкової системи, статус учасників 

податкових правовідносин, компетенцію контролюючих органів, 

повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення 

податкового контролю, а також відповідальність за порушення 

податкового законодавства. 

Предметом податкового права є група однорідних 

суспільних відносин, що визначають надходження коштів від 

платників до бюджетів у формі податків і зборів. 

Специфічність податкових відносин полягає у тому, що в них 

найбільш чітко, порівняно з усіма іншими фінансовими 

правовідносинами, простежуються як майнова, так і державно-владна 

сторони, адже держава наділяє компетентні органи владними 

повноваженнями щодо формування і реалізації державної податкової 

політики в частині адміністрування податків, зборів, платежів, що, в 

цілому, забезпечує рух коштів у власність держави від платника 

податків до бюджету. 

Важливою умовою для розуміння особливостей податкових 

відносин є усвідомлення змісту таких юридичних термінів як 

державна податкова справа (ст. 1 ПКУ) та адміністрування податків, 

зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування (підпункт 14.1.1
1 

пункту 14.1 ст. 14 

ПКУ).  
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Метод податкового права є фінансово-правовим і передбачає 

використання імперативних норм.  

Особливості методу регулювання податкових відносин 

проявляються у владному підпорядкуванні однієї сторони 

правовідносин іншій та у широкому застосуванні імперативних норм 

податкового права з метою формування бюджетів за рахунок доходів і 

майна платників податків. 

Також студентам слід знати, що в науці фінансового права 

питання про визначення місця податкового права завжди було гостро 

дискусійним. Проблеми становлення і розвитку податкового права 

досліджувалися такими українськими та російськими вченими як Л.К. 

Вороновою, М.П. Кучерявенком, Н. Ю. Пришвою, Д.В. Вінницьким, 

В.В. Гриценко, Ю.А. Крохиної, Г.В. Петровою та ін. 

До цього часу ще немає однозначного підходу до визначення місця 

податкового права в системі права України взагалі та у системі 

фінансового права зокрема. З цього приводу точаться різні дискусії, 

результатами яких є діаметрально протилежні точки зору.  

Зміст цих дискусій можна звести до трьох основних позицій 

стосовно місця податкового права в системі права:  

1) податкове право розглядається як окрема галузь права
1
;  

2) податкове право є підгалуззю фінансового права
2
;  

3) податкове право розглядається як фінансово-правовий інститут
3
. 

Варто ознайомитися з поняттям податкового права як інституту 

фінансового права, його ознаками та принципами організації, які 

визначені українськими науковцями [джерела - пункти переліку 

літератури]. 

Податкове право включає досить широку сукупність фінансово-

правових норм, об'єднаних у певну систему.  

                                                 
1
Винницкий Д.В. Налоговое право Российской Федерации и отраслевая налоговая 

правосубъектность / / Российский юридический журнал. — 2001. — № 1. — С. 22-26. 
2
Мацелик М.О. Фінансове право : навч. посіб. / М.О. Мацелик, Т.О. Мацелик, В.А. 

Пригоцький; За ред. В.К.Шкарупи.- К. : Знання, 2011. – 815 с.;  

Брызгалин А. В. К вопросу о формировании налогового права как подотрасли права / А. В. 

Брызгалин, С. А. Кудреватых / / Государство и право. — 2000. — №6. — С. 64-67. 
3
Пришва Н. Ю. Місце податкового права в системі права / / Часопис Київського 

університету права. — 2002. — № 3. — С. 32-34. 
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Система податкового права являє собою об'єктивну сукупність 

фінансово-правових норм, які зумовлюють внутрішню структуру 

податкового права, зміст і особливість розміщення його інститутів, 

норм, які регулюють податкові відносини.  

У системі складного інституту податкового права існує кілька 

підсистем інститутів, які можна згрупувати в розділи: 

1) Загальна частина податкового права акумулює інститути, які 

закріплюють загальні підходи до регулювання системи опо-

даткування, що стосуються всіх видів податків і зборів.  

До Загальної частини віднесено норми, які визначають характер 

інституту податкового права, зміст податкової системи, податку, 

елементи правового механізму податку, підстави відповідальності за 

порушення податкового законодавства, усунення подвійного 

оподаткування тощо. 

2) Особлива частина податкового права містить систему інсти-

тутів, які деталізують податкову систему в цілому та визначають 

конкретні механізми окремих податків і зборів, таких як податок на 

прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на 

додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, 

транспортний податок, земельний податок, рентна плата тощо. 

Джерелами податкового права  є форма вираження правотворчої 

діяльності з приводу прийняття компетентними органами 

нормативних актів, що встановлюють норми податкового права. 

Джерела податкового права можна класифікувати за такими 

критеріями: 

- за характером правових норм на: 

1)    нормативні — акти, що містять правові норми загального 

характеру, прийняті компетентними органами у встановленому 

порядку; 

2)     ненормативні — акти, що не містять правових норм загального 

характеру; 

- за особливостями правового регулювання і 

характером встановлення: 

1) Конституція України; 

2) міжнародні договори (конвенції, угоди), згода на обов’язковість 

яких надана ВР України; 

3) нормативно- правові акти; 

4) судові прецеденти; 

- за владно-територіальною ознакою нормативно-правові акти 

поділяються на: 
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1)    загальнодержавні нормативні акти; 

2)    нормативні акти Автономної Республіки Крим; 

3)    місцеві нормативні акти. 

Необхідно звернути увагу, що питання про вищу юридичну силу 

міжнародних договорів над законами України не є однозначним. Є 

науковці, які оспорюють тезу про пріоритетність міжнародного 

права
4
. Разом з тим, можна констатувати, що  в нашій державі не існує 

законів, які вказували б на перевагу своїх норм над принципами 

міжнародних договорів. 

Згідно зі статтею 9 Конституції України та статтею 19 Закону 

України «Про міжнародні договори» чинні міжнародні договори, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України.Укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе 

лише після внесення відповідних змін до Конституції України 

При вивченні питань про податкові правовідносини слід 

врахувати, що вони виступають як різновид фінансових відносин, а 

тому їм притаманні всі ознаки останніх: виникають на підставі 

фінансово-правової норми; мають владний характер, який виражає 

інтереси держави; за своїм змістом є економічним; мають грошовий 

характер; є публічними, тобто такими, що пов'язані та випливають з 

владних проявів.  

У податкових правовідносинах найбільш виразно, порівняно з 

усіма іншими формами фінансових правовідносин, простежуються 

державно-владна і майнова сторони.  

Відмінність податкових правовідносин від інших майнових 

правовідносин, наприклад цивільних, полягає у нерівності положення 

їх учасників – підпорядкуванні однієї сторони (платника податків) 

іншій (державі в особі її органів чи органів місцевого 

самоврядування); у своєрідності структурних елементів змісту 

податкових правовідносин; одним із суб'єктів податкових 

                                                 
4 Скомороха В. Окремі питання імплементації норм міжнародного права і конституційна 

юрисдикція України // Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 1. – С.6-11.  

    Окрема думка В. Шаповала стосовно Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 

2004 р. по справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу 

2 частини 1 статті 39 Закону України «Про вищу освіту» (справа про граничний вік кандидата на 

посаду керівника вищого навчального закладу). [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04
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правовідносин завжди виступає держава в особі уповноважених 

органів.  

Податкові правовідносини  - врегульовані нормами права 

суспільні відносини, в яких учасники наділені суб'єктивними правами 

і мають юридичні обов'язки, пов'язані зі справлянням податків і 

зборів. 

Податкові правовідносини можна поділити на такі види: 

1) загально-регулятивні (спрямовані на закріплення кола суб'єктів 

податкового права, їх загального юридичного статусу); 

2) конкретно-регулятивні (спрямовані на закріплення конкретної 

поведінки суб'єктів); 

3) комплексні (виникають на стику загально-регулятивних і 

конкретно-регулятивних відносин); 

4) охоронні (спрямовані на реалізацію заходів державно-

примусового характеру). 

Студентам слід звернути увагу, що види податкових відносин 

діють у єдності: конкретно-регулятивні правовідносини функціонують 

лише тоді, коли вступили в дію загально-регулятивні; охоронні 

відносини передбачають існування регулюючих обов'язків, при 

порушенні яких застосовуються заходи юридичної відповідальності.  

Структуру податкових правовідносин становлять такі елементи: 

суб’єкт, об’єкт, зміст правовідносин. 

Суб'єкт податкових правовідносин - учасник правовідносин, який 

є носієм суб'єктивних прав і юридичних обов'язків у сфері 

справляння податків і зборів. 

Для участі у правовідносинах суб'єкти наділені правоздатністю і 

дієздатністю: податкова правоздатність - передбачена нормами 

податкового права здатність мати суб’єктивні права права й обов'язки; 

податкова дієздатність - передбачена нормами податкового права 

здатність здійснювати свої права й обов'язки.  

Правоздатність виникає з моменту народження фізичної особи, 

реєстрації юридичної особи, дієздатність – при виконанні певної 

умови (досягнення віку, статусу підприємця тощо).  

Суб'єктів податкових правовідносин можна поділити на три 

групи: державу (в особі органів влади, що здійснюють 

адміністрування податків, зборів); фіскальні органи; платників 

податків. 

Об'єктом податкових правовідносин виступають кошти 

платників, що надходять у доходи бюджетів. У вузькому значенні — 

це гроші, з приводу яких між суб'єктами податкових правовідносин 
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формується правовий зв'язок. При цьому важливо розмежовувати 

об'єкт податкових правовідносин і об'єкт оподаткування. 

Зміст податкових правовідносин характеризується синтезом 

юридичного та фактичного елементів. Юридичний зміст становлять 

суб’єктивні права та обов'язки суб'єктів податкових правовідносин. 

Фактичний зміст – це сама поведінка суб’єктів, в якій реалізуються їх 

суб’єктивні права та обов’язки. 

Підставами виникнення, зміни та припинення правовідносин є 

юридичні факти. 

Юридичні факти – це певні обставини, що передбачені правовою 

нормою та спричинять виникнення, зміну та припинення 

правовідносин.   

При самостійному опрацюванні питання про науку податкового 

права слід виходити з того, що вона є складовою галузі фінансової 

науки, але має свої дефініції та функції. При дослідженні стану та 

перспектив розвитку науки студентам необхідно взяти до уваги, що 

регулювання сучасних економічних відносин в Україні потребує 

гнучкої податкової політики держави, яка дала б змогу ефективно 

пов’язати інтереси держави з інтересами підприємництва. Для 

створення оптимальної системи оподаткування необхідно керуватися 

такими основними принципами, як соціальна справедливість, 

рівнонапруженість, економічна ефективність, стабільність, гнучкість. 

Доцільно знати, що в Україні дослідженням окремих питань 

оподатковування і найголовніших проблем реформування податкової 

системи України займаються відомі вчені, а саме М.Д. Білик,  

М.П. Кучерявенко, І.А. Золотко, О.Д. Василик, В.І. Ярема, 
Л.В. Дикань, Т.С. Воішова, В.П. Вишневский, А.М. Соколовська,  

Г.М. Фадєєва та ін. 

Ознайомлення з науковими дослідженнями западних шкіл варто 

розпочати із досягнень Адама Сміта (1723-1790)
5
, якого справедливо 

вважають засновником фінансової науки взагалі, і науки про податки 

в тому числі, а продовжити – з концепцій англійської класичної школи 

(представник – Д.Рікардо) та шведської наукової школи  

(Кнут Віксель). Проявіть цікавість і до вивчення докрин Дж.Кейнса, 

неоконсерватизму та теоретичної конструкції «суспільних благ». 

 

                                                 
5 Сміт Адам. Исследование о природе и причинах багатства народов. [Електронний ресурс].  - 

Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/
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ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Предмет та метод податкового права.  

2.Місце податкового права в системі права.  Податкове право як 

інститут фінансового права.  

3.Система податкового права. Загальна та Особлива частина 

податкового права.  

4.Джерела податкового права та їх класифікація. 
5.Поняття, зміст та особливості податкових правовідносин.  
6.Класифікація податкових правовідносин. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Міжнародні договори  як джерело податкового права. 

2.Структура податкових правовідносин. 

3.Об’єкти та суб’єкти податкових правовідносин. 

4.Податкова правосуб’єктність.  

5.Юридичні факти: поняття та класифікація.  

6.Податкове право як наука: поняття, функції, стан та перспективи 

розвитку. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання. В тестових завданнях до цієї теми та до 

всіх наступних тем посібника  є правильною одна відповідь. 

1.Податкове право є: 

а) інститутом фінансового права; 

б) самостійною галуззю права; 

в) інститутом господарського права; 

г)  підпорядкованою галуззю права. 

2.Чи взаємодіє податкове право з іншими галузями права: 

а) так, взаємодіє з багатьма галузями права; 

б) ні, оскільки тільки формується як галузь права; 

в) лише з фінансовим та господарським правом;  

г) так, лише з фінансовим правом. 

3.Специфічність податкових відносин полягає в наступному: 

а) ці відносини мають лише майновий характер; 

б) ці відносини мають лише державно-владний характер; 

в) ці відносини диспозитивного характеру; 

г) ці відносини мають одночасно майновий і державно-владний 

характер. 
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4. Передбачена нормами податкового права здатність мати 

суб’єктивні права й обов'язки є визначенням: 

а) податкової дієздатності; 

б) податкової деліктоздатності; 

в) податкової правосуб’єктності; 

г) податкової правоздатності. 

5. Передбачена нормами податкового права здатність здійснювати 

суб’єктивні права  й обов'язки є визначенням: 

а) податкової дієздатності; 

б) податкової деліктоздатності; 

в) податкової правосуб’єктності; 

г) податкової правоздатності. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1.Скласти структурно-логічну схему «Класифікація джерел 

податкового права». 
 

Інформаційні джерела:  1-3, 9-11, 33, 41, 46-47, 49-52, 55-56, 60, 68. 

 

 

* * * 

Тема 2. Податково - правові норми та податкове законодавство 

Основні терміни та поняття: податково-правові норми, 

податкові правовідносини, структура податкових правовідносин, 

суб’єкт правовідносин, об’єкт правовідносин, зміст податкових 

правовідносин, юридичний факт.  

 

Визначальними елементами, що формують податкове право, 

є податково-правові норми - загальнообов’язкові, формально 

визначені правила поведінки суб’єктів податкових відносин, 

встановлені державою та забезпечені її примусом.  

Норми податкового права по суті є фінансовими та не мають 

принципових особливостей, що дозволили б виділити на цій підставі 

окрему підсистему в межах фінансових норм. У зв’язку з цим, 

податково-правові норми мають такі загальні риси: 

загальнообов’язовий характер; формальну визначеність; встановлення 

норм, їх охорона компетентними органами держави. 

Особливості податкових норм як підвиду фінансових норм 

виявляються: 

а) у змісті - вони регулюють правила поведінки, що виникають у 

процесі фінансової діяльності держави, але діяльності специфічної - з 
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приводу встановлення, зміни, скасування податків, зборів і 

формування за їх рахунок надходжень доходів у бюджети; 

б) у характері приписів - мають переважно наказовий характер; 

в) у заходах відповідальності, що охоплюють практично весь 

спектр можливих видів - кримінальну, адміністративну, фінансову, 

матеріальну; 

г) у способах захисту прав учасників відносин, що випливають з 

нерівності суб'єктів. 

Класифікацію податкових норм можна проводити за такими 

критеріями: 

1. За особливостями впливу на учасників відносин: 

— зобов'язуючі — норми, що в категоричній формі встанов-

люють обов'язок робити певні активні дії; 

— забороняючі — норми, що в категоричній формі встановлюють 

обов'язок не робити заборонених дій, які порушують порядок, 

закріплений податковими нормативними актами; 

— уповноважуючі — норми, що надають учасникам право-

відносин право вчиняти певні дії в межах розпоряджень, що містяться 

в податковій нормі. 

2. За змістом: 

—матеріальні — норми, що регулюють змістовий бік суспільних 

відносин, міру прав і обов'язків учасників, види й обсяг матеріальних і 

грошових зобов'язань; 

—процесуальні — норми, що регулюють порядок діяльності 

суб'єктів правовідносин з реалізації матеріальних норм у сфері 

надходження податків і зборів у бюджети. 

За поданим у посібнику переліком основної літератури 

ознайомтесь і з іншими видами класифікації податкових норм. 

Структуру податково-правової норми становлять такі елементи: 

гіпотеза — частина норми права, що визначає умови дії податкової 

норми; диспозиція — частина норми права, що вказує, якою має бути 

поведінка суб'єктів податкових відносин, зміст їх прав і обов'язків; 

санкція — частина норми права, яка передбачає заходи впливу, що 

можуть бути застосовані до осіб, які не виконують приписи 

податкових норм.  

Разом з цим, студентам необхідно знати, в чому проявляються 

особливості податкової норми, дія податкових норм у часі [джерела - 

пункт  переліку літератури]. 
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Податкові норми містяться в численних нормативно-правових 

актах. Практика діяльності державних органів вимагає проведення 

упорядкування норм, їх систематизацію. 

Згідно зі статтею 3 ПК України податкове законодавство України 

складається з: 
1) Конституції України; 

2) ПК України; 

3) Митного кодексу України та інших законів з питань митної 

справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку 

з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через 

митний кордон України (далі - законів з питань митної справи);  

4) чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України і якими регулюються питання 

оподаткування;  

5) нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на 

виконання ПК України та законів з питань митної справи;  

6) рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

7) рішень органів місцевого самоврядування з питань місцевих 

податків та зборів, прийнятих за правилами ПК Украни.  

Податкове законодавство України ґрунтується на принципах, 

визначених у ст. 4 ПКУ: загальність оподаткування; рівність усіх 

платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації; невідворотність настання визначеної законом 

відповідальності у разі порушення податкового законодавства; 

презумпція правомірності рішень платника податку; фіскальна 

достатність; соціальна справедливість; економічність оподаткування; 

 нейтральність оподаткування; стабільність; рівномірність та зручність 

сплати; єдиний підхід до встановлення податків та зборів. 

При відпрацюванні питання доцільно не обмежуватись 

ознайомленням з переліком принципів, а дослідити їх зміст. 

 Студентам слід звернути увагу, що ПКУ регламентує лише 

відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, та не 

регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення 

податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, 

визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які 

поширюються норми Закону України "Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб", та погашення зобов'язань зі сплати єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зборів 

на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 
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господарських операцій. Встановлення і скасування зборів на 

обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 

господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння 

здійснюються відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування". 

При дослідженні питання про співвідношення податкового 

законодавства з іншими законодавчими актами (ст. 5 ПК України) 

необхідно знати такі правила: 

1) поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з 

питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання 

відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів; 

2) у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів 

суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для 

регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, 

терміни, правила та положення ПКУ. 

3) інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, 

використовуються у значенні, встановленому іншими законами. 

Студентам також слід звернути увагу на розмежування понять 

«джерела податкового права» та «джерела податкового законодавства 

України», адже останнє є вужчим від першого. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Податково-правові норми: поняття та особливості.  

2.Класифікація податково-правових норм.  

3.Структура податково-правової норми та її особливості.  

4.Дія податкових норм в часі, у просторі, за колом осіб. 

5.Основні засади податкового законодавства. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Податково-правові норми: поняття, особливості, класифікація.  

2.Структура податково-правової норми та її особливості.  

3.Дія податкових норм в часі, у просторі, за колом осіб. 

4.Основні засади податкового законодавства. 

5.Сфера дії Податкового кодексу України та Митного кодексу 

України. 

6.Співвідношення податкового законодавства з іншими 

законодавчими актами. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Сфера дії Податкового кодексу України та Митного кодексу 

України. 

2.Співвідношення податкового законодавства з іншими 

законодавчими актами. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки 

суб’єктів податкових відносин, встановлені та забезпечені 

державним примусом, є визначенням: 

а) акта індивідуальної дії; 

б) галуззі права; 

в) інституту податкового права; 

г) правової норми.  

2. Чи містять постанови Пленуму ВСУ норми податкового  права: 

а) так, постанови Пленуму ВСУ містять норми податкового права; 

б) ні, постанови Пленуму ВСУ не є носіями норм податкового права; 

в) так, якщо ними встановлені преюдиційні факти; 

г) так, якщо згоду на їх обов’язковість надано Верховною Радою 

України. 

3. Чи може містити міжнародний договір норми податкового права, 

які є обов’язковими для України: 

а) безумовно, так; 

б) ні, тому що договір не є джерелом податкового  права; 

в) так, якщо на його обов’язковість надано згоду Верховною Радою 

України;  

г) ні, питання оподаткування не регулюються на міжнародному рівні. 

4. Датою прийняття Податкового кодексу України є: 

а) 2 грудня 2012 року; 

б) 2 грудня 2010 року; 

в) 2 жовтня 2013 року; 

г) 1 грудня 2012 року.  

5. Датою набрання чинності Податковим кодексом України є: 

а) 1 січня 2012 року; 

б) 2 грудня 2010 року; 

в) 2 жовтня 2013 року; 

г) 1 січня 2011 року.  
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3.Виконати на вибір одне навчальне завдання: 

3.1. Скласти структурно-логічну схему «Класифікація податкових 

норм». 

3.2. Користуючись інформаційними джерелами до цієї теми, виписати 

ознаки, які розмежовують такі поняття як «джерела податкового 

права» та «джерела податкового законодавства України». 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 5, 9-11, 33, 41-47, 49-52, 60, 67. 

 

 

* * * 

Тема 3. Правове регулювання податкової системи України 
Основні терміни та поняття: податкова система, система 

оподаткування, система податків, регулювання податкових потоків, 

податковий тиск, податкова межа. 

 

При визначенні податкової системи важливо розмежувати два 

підходи до її розуміння.  

З одного боку, податкову систему України становить сукупність 

загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в 

установленому ПКУ порядку. Дане визначення законодавчо 

закріплено у пункті 6.3 ст. 6 ПКУ. 

З іншого боку, податкова система містить досить широкий 

спектр процесуальних відносин зі встановлення, зміни, скасування 

податків, зборів, платежів, забезпечення їхньої сплати, організації 

контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства.  

У зв’язку з цим виділяють широке розумінні податкової системи -

сукупність податків, зборів і платежів, законодавчо закріплених у 

державі; принципів, форм і методів їхнього встановлення, зміни чи 

скасування; дій, що забезпечують їхню сплату, контроль і 

відповідальність за порушення податкового законодавства. 

При формуванні податкової системи включення до неї певної 

кількості податків не є самоціллю. В основі цих процесів лежить 

чіткий орієнтир, визначальна база — обсяг бюджетних витрат, адже 

саме податкова система має забезпечити основні надходження для 

покриття цих витрат. 

Економічні принципи оподаткування вперше були сформульовані 

у 1776 р. класиком політичної економії А. Смітому роботі 

"Дослідження про природу й причини багатства народів", де він 

фактично виділив чотири принципи оподаткування, які пізніше були 



29 

названі "Декларацією прав платника". Суть цих принципів зводиться 

до наступного: 

1. Всі громадяни повинні сплачувати податки відповідно до своїх 

можливостей і доходів (обов'язковість, всеохоплюючий характер, 

платоспроможність платників, справедливість); 

2. Кожен податок має бути чітко визначений і відомий всім 

(чіткість і прозорість); 

3. Податок повинен сплачуватися в зручний час і спосіб 

(зручність для платника); 

4. Система мобілізації податку має будуватися в такий спосіб, 

щоб мінімізувати витрати держави (фіскальна ефективність для 

держави). 

Студентам необхідно знати, що Податковим кодексом України не 

виділяються принципи податкової системи України: в ст. 4 ПКУ 

закріплюються принципи податкового законодавства України, а в ст. 7 

ПКУ – загальні засади встановлення податків і зборів. 

Теоретичною базою дослідження проблем принципів податкової 

системи України можуть бути наукові праці таких українських вчених 

як Берлач А.І., Воронова Л.К., Гаврилюк Р.О., М.П. Кучерявенко, 

М.О. Перепелиця, Н.Ю. Пришва, Т.О. Проценко, Р.А. Усенко. 

Музико – Стефанчук О.А., Поляничко А.О. умовно поділяють 

принципи податкової системи на 2 групи: загальні принципи правової 

держави, що визначають податкову систему держави, та спеціальні 

принципи податкової системи держави (єдності економічного 

простору, поділу влади, обмеження законом, забезпечення дохідної 

частини бюджетів, самостійності бюджетів, самостійності участі 

органів публічної влади у публічній сфері [п. 56 літератури]. 

При опрацюванні питання про співвідношення податкової 

системи та системи податків доцільно врахувати як теоретичні 

підходи до розуміння цих понять [п. 46-52 літератури], так і їх 

нормативне закріплення (п. 6.3 ст. 6 ПКУ, ст. 8-10 ПКУ). 

Студентам слід звернути увагу, що податкова система має умовно 

статичний характер, оскільки ПК України визначений вичерпний 

перелік податків і зборів. 

Важливою умовою для оволодіння питаннями теми є з'ясування 

та усвідомлення змісту таких дефініцій як рівні регулювання 

податкових потоків, податковий тиск та податкова межа. 

Виділяють два рівні регулювання податкових потоків: 1) верхній 

рівень (макрорівень), що становить основу надходжень до державного 
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бюджету; 2) нижній рівень (мікрорівень), що формує надходження до 

місцевих бюджетів.  

До найважливіших завдань, які розв’язуються за допомогою 

податкового регулювання на макрорівні, відносять такі: регулювання 

попиту та пропозиції; формування раціонального співвідношення між 

накопиченням і споживанням; вплив на темпи інфляційних процесів; 

формування раціональної галузевої структури; стимулювання 

інвестиційних процесів; підтримка інноваційної діяльності; насичення 

ринку соціально значущими (важливими для населення) товарами та 

послугами; прискорений розвиток депресивних регіонів. 

Податкове регулювання на мікрорівні виступає як спеціальний 

елемент функції фінансового менеджменту підприємства. Реалізація 

податкового регулювання на мікрорівні проявляється через зміну 

податкового навантаження на конкретних платників шляхом: 

забезпечення зацікавленості в розвитку підприємницької ініціативи 

населення; збільшення обсягів діяльності й розвиток конкурентного 

середовища; стимулювання раціонального використання ресурсів; 

забезпечення економічної зацікавленості підприємств в інноваційному 

розвитку. 

Студентам слід також дослідити питання класифікації  

інструментів податкового регулювання, які за характером дії 

поділяються на системні, локальні, та  виняткові (пільги)
6
. 

До системних важелів механізму податкового регулювання 

належать ті інструменти, які формують характеристику податкової 

системи, впливають на її розмір, структуру та макроекономічну роль  - 

є загальний рівень оподаткування, структура системи оподаткування, 

застосування альтернативних систем оподаткування. 

Локальні інструменти податкового регулювання пов’язані з 

реалізацією регуляторного потенціалу кожного окремого податку або 

збору, що визначається вибором поєднання елементів податку й 

відповідним порядком обчислення податкових зобов’язань. Ця група 

засобів податкового регулювання включає в себе такі інструменти як 

об’єкт та база оподаткування, визначення складу платників податків, 

принципи встановлення і розмір ставки податку. 

Податкові пільги є одним з найбільш широко розповсюджених 

важелів сучасного податкового регулювання. За формою їх надання 

можна виділити такі груп податкових пільг: 1) звільнення від 

                                                 
6П.П. Дубенецька. Теоретичне конструювання механізму податкового регулювання економіки.// 
Ефективна економіка. - 2014. - 4.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2937. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2937
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оподаткування окремих категорій платників податків, 2) зменшення 

об’єкта оподаткування, 3) зменшення бази оподаткування, 

4)зменшення податкових ставок, 5) списання  податкових зобов’язань, 

або «податкова амністія». 

Податковий тиск (навантаження, тягар, прес) визначається 

співвідношенням загальної суми податкових платежів і сукупного 

національного продукту.  

Розрізняють фактичне й номінальне податкове навантаження. 

Номінальне податкове навантаження — частка обов'язкових 

платежів у ВВП, що платники податків повинні виплатити у випадку 

повного виконання ними податкового законодавства. Під фактичним 

податковим навантаженням на економіку розуміють частку реально 

виплачених обов'язкових платежів на користь держави в ВВП країни.  

Необхідно звернути увагу на особливість категорії «податковий 

тиск»: він здійснюється на чотирьох рівнях: 

1  - тиск безпосередньо податкових важелів; 

2  - тиск усієї сукупності податків, зборів і платежів; 

3  - використання механізму пільг платниками, надання пільгових 

кредитів, дотацій; 

4  - використання податкової техніки, за якої посилюється тиск на 

платника. Наприклад, авансові платежі, що передбачають сплату 

податку платником до одержання результатів підприємницької 

діяльності. 

Співвідношення між податковою ставкою і податковою базою, 

що позначається на розмірі податкових надходжень, дозволило 

економісту Артурові Лафферу показати залежність доходів бюджету 

від прогресивності оподаткування (крива Лаффера). Ним доведено, що 

встановлення середньої оптимальної податкової ставки формує низку 

стимулів. Спочатку за рахунок розширення виробництва, збільшення 

доходів зростає і податкова база. Потім відбувається міжгалузеве 

вирівнювання за рівнем рентабельності. Зменшується розрив між 

низько- й високооподатковуваними галузями. І нарешті, зменшується 

розмір тіньових доходів через зникнення стимулів для відхилення від 

податків, і доходи тіньової економіки трансформуються в легальні, 

законні форми. 

Зростання податкових ставок наштовхується на певну межу. Нею 

є податкова границя (межа оподаткування) — частина валового 

національного продукту, що перерозподіляється через податкові 

механізми. Досягнення цієї границі призводить до відтоку капіталу з 

країни, спаду підприємницької активності. 
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Рівень податкових вилучень в країні залежить від темпів 

економічного росту і соціального навантаження держави. При вищих 

темпах економічного росту значно розширюється податкова база, 

зростають податкові надходження, що дозволяє  державі 

впроваджувати соціальні програми і збільшувати соціальне 

навантаження на бюджет. Але у теперішній час має місце зворотна 

тенденція. Темпи економічного росту багатьох розвинених країн 

знижуються, що означає збільшення частки податкових вилучень у 

ВВП, тобто податки наближаються до своєї верхньої межі, за якою 

починаються симптоми фінансової кризи. 

Завершити опрацювання блоку питань про правове регулювання 

податкової системи слід дослідженням повноважень Верховної Ради 

України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, 

селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, щодо податків та зборів, визначених Конституцією 

України та ст. 12 ПКУ.  

Верховна Рада України встановлює на території України 

загальнодержавні податки та збори і визначає перелік, платників та 

об’єкт оподаткування загальнодержавних та місцевих податків та 

зборів.  

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

належать: установлення на території Автономної Республіки Крим 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин (крім рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення), 

встановлення рентної плати за користування надрами в цілях, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин, та зміну розміру ставок 

у межах їх граничних ставок, визначених ПКУ;  визначення розміру і 

надання додаткових податкових пільг у межах сум, що надходять до 

бюджету Автономної Республіки Крим як доходи загального фонду 

бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів. 

До повноважень сільських, селищних, міських рад та рад 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, щодо податків 

та зборів належать: встановлення ставок місцевих податків та зборів в 

межах ставок, визначених ПКУ; визначення переліку податкових 

агентів; прийняття рішення про встановлення місцевих податків та 

зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку 

справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну 
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податкових зобов'язань платників податків та яке набирає чинності з 

початку бюджетного періоду. 

Студентам слід звернути увагу, що прийняття рішень про 

становлення місцевих податків та зборів здійснюється з дотриманням 

таких правил (ст. 12 ПКУ):  

1. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у 

порядку, визначеному ПКУ.  

2. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків 

чи зборів надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до 

контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники 

відповідних місцевих податків та зборів.  

3. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів 

офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого 

самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в 

якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків 

та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних 

рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що 

настає за плановим періодом.  

4. У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних 

територіальних громад, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, не прийняла 

рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що 

є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до 

прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із 

застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із 

застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за 

землю. 

5. Не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, встановлювати 

індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або 

звільняти їх від сплати таких податків та зборів.  

 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття, зміст та принципи податкової системи держави. 

2.Співвідношення податкової системи і системи податків.  

3.Рівні регулювання податкових потоків.  

4.Поняття податкового тиску та податкової межі. 
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5.Повноваження ВР України, ВР Автономної Республіки Крим, 

сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Поняття, зміст та принципи податкової системи держави. 

2.Співвідношення податкової системи і системи податків.  

3.Рівні регулювання податкових потоків.  

4.Поняття податкового тиску та податкової межі. 

5.Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків 

та зборів. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Принципи оподаткування вперше були сформульовані: 

а) А. Смітом; 

б) А. Лаффером; 

в) А.Люісом; 

г) Майклом Спенсем. 

2. Чи визначаються Податковим кодексом України поняття та 

перелік принципів податкової системи: 

а) так, визначаються; 

б) ні, визначаються принципи податкового законодавства України та 

засади встановлення податків та зборів; 

в) ні, визначаються лише засади встановлення податків; 

г) ні, лише надається визначення принципів податкової системи. 

3. Визначення переліку загальнодержавних та місцевих податків та 

зборів належить до повноважень: 

а) сільських рад; 

б) міських рад; 

в) Верховної Ради України; 

г) сільських, селищних, міських рад. 

4.Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що 

справляються в установленому Податковим кодексом України 

порядку, є визначенням: 

а) податкової системи у широкому розумінні; 

б) податкового тиску; 

в) податкової системи у вузькому розумінні; 

г) системи зборів. 
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5.Співвідношення понять податкової системи та системи податків є 

таким: 

а) це тотожні поняття; 

б) поняття «податкова система» є більш широким поняттям, ніж 

поняття «система податків»; 

в) поняття «податкова система» є більш вузьким поняттям, ніж 

поняття «система податків»; 

г) ці поняття ніяк не співвідносяться. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1. Скласти порівняльну таблицю повноважень Верховної Ради 

України та місцевих рад щодо податків та зборів. 
 
Інформаційні джерела: 1-3, 33, 41, 46-52, 60. 

 

 

* * * 

Тема 4. Правовий статус контролюючих органів та органів 

стягнення 

Основні терміни та поняття:  контролюючі органи, органи 

стягнення, права контролюючих органів, обов’язки контролюючих 

органів, відповідальність контролюючих органів, Державна фіскальна 

служба України, служба в контролюючих органах, посадова особа 

контролюючого органу, спеціальні звання, конфлікт інтересів. 

 

Опрацювання питань теми студентам слід розпочати з вивчення 

таких дефініцій як «контролюючі органи» та «органи стягнення», які 

за приписами ПК України необхідно розмежовувати.  

Згідно з п. 41.1 ст. 41 ПК України контролюючими органами є 

органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування єдиної державної податкової, державної 

митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних 

платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, 

забезпечує формування та реалізацію державної політики з 

адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при 

застосуванні податкового та митного законодавства, а також 

законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику), його територіальні органи. 
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Відповідно до п. 41.2 ст. 41 ПК України органами стягнення є 

виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи 

щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі 

сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні 

виконавці у межах своїх повноважень.  

Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного 

внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється. 

Повноваження і функції контролюючих органів визначаються ПК 

України, МК України та законами України. 

Функції контролюючих органів регламентовані ст. 19
1
 ПК 

України, зміст цієї норми підлягає опрацюванню студентами. 

Для вивчення питання щодо прав, обов’язків та відповідальності 

контролюючих органів необхідно уважно дослідити зміст ст. 20-21 ПК 

України. 

Постановою КМУ від 21.05.2014 № 160 «Про утворення 

Державної фіскальної служби України» утворено Державну фіскальну 

службу (далі – ДФС України) як центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом 

перетворення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-

ukraini/. 

Постановою КМУ від 21.05.2014 № 236 «Про Державну 

фіскальну службу України» затверджено положення про ДФС 

України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-

ukraini/63237.html. 

ДФС України  є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України і який реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. 

ДФС у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-ukraini/
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-ukraini/
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-ukraini/63237.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-ukraini/63237.html
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ДФС є юридичною особою, має печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, 

рахунки в органах Казначейства. 

Постановою КМУ від 06.08.2014 № 311 «Про утворення 

територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів 

України» утворено як юридичні особи публічного права територіальні 

органи Державної фіскальної служби. 

В цілому, структуру органів фіскальної служби можна 

представити трьома рівнями: 

- головний рівень – ДФС України; 

- регіональний рівень – Головне управління ДФС у м. Києві, 

Головні управління ДФС в областях, Центральний офіс з 

обслуговування великих платників; 

-  локальний рівень – міські ДПІ (ДПІ у районах міста), районні 

ДПІ, обєднанні ДПІ, митниці (митні пости), спеціалізовані ДПІ, 

енергетичні митниці (митні пости). 

Студентам також доцільно ознайомитись зі змістом теми 

«Державна фіскальна служба України», поданої у посібнику [пункт 48 

літератури, С. 50-61].  

Питання щодо служби в контролюючих органах заплановано для 

самостійного опрацювання студентами. На успішне оволодіння цього 

питання теми буде вказувати вільне оперування при надання відповіді 

на семінарському занятті такими термінами як «служба у 

контролюючих органах», «посадова особа контролюючого органу», 

«спеціальні звання».  

Згідно з п. 341.1 ст. 341 ПК України служба в контролюючих 

органах є професійною діяльністю придатних до неї за станом 

здоров’я, освітнім рівнем та віком громадян України, що пов’язана з 

формуванням державної податкової та митної політики в частині 

адміністрування податків, зборів, платежів, реалізацією податкової та 

митної політики, політики у сфері контролю за виробництвом та 

обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також із 

здійсненням контролю за додержанням податкового, митного та 

іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі 

органи. 

Посадовою особою контролюючого органу може бути особа, яка 

має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, 

встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, якщо 
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інше не передбачено законом, та на яку покладено виконання завдань, 

зазначених у ПК України, МК України. 

На роботу до контролюючих органів не можуть бути прийняті 

особи, стосовно яких встановлено обмеження законами України «Про 

державну службу» та  «Про запобігання корупції». 

Посадові особи контролюючих органів є державними 

службовцями, а їх правовий статус права та обов’язки 

визначаються Конституцією України, ПК України та Митним 

кодексом України, а в частині, що не регулюється ними, - Законом 

України "Про державну службу" та іншими законами. 

Посадові особи, які вперше зараховуються на службу до 

контролюючих органів і раніше не перебували на державній службі, 

складають присягу державного службовця. 

Посадовим особам і працівникам контролюючих органів 

видається службове посвідчення. 

Покладення на посадових осіб контролюючих органів обов’язків, 

не передбачених законом, забороняється. 

Посадовим особам контролюючих органів присвоюються такі 

спеціальні звання: 

-головний державний радник податкової та митної справи; 

-державний радник податкової та митної справи I - III рангу; 

-радник податкової та митної справи I - III рангу; 

-інспектор податкової та митної справи I - IV рангу; 

-молодший інспектор податкової та митної справи. 

Спеціальні звання посадовим особам присвоюються довічно. 

Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком 

суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. 

Посадові особи контролюючих органів мають формений одяг з 

відповідними знаками розрізнення, який видається безоплатно в 

межах кошторисних витрат. Допускається пошив форменого одягу 

посадовими особами з відшкодуванням витрат на такий пошив у 

межах норм забезпечення форменим одягом за рахунок коштів, 

передбачених у державному бюджеті на утримання контролюючого 

органу. 

Шкода, завдана майну посадової особи контролюючого органу 

або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, 

відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного 

бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
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Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи 

контролюючого органу або членів її сім’ї, здійснюється на підставі 

рішення суду. 

Заохочення застосовується за успішне та сумлінне виконання 

посадових обов’язків, виконання особливо важливих завдань, 

багаторічну працю тощо. Це важливий засіб виховання державних 

службовців і зміцнення трудової дисципліни. Заохочення сприяють 

формуванню свідомого ставлення до справи, розвитку ініціативи, 

рішучості та впевненості у своїх діях, мобілізують на переборювання 

труднощів. 

Заохочення найкращих працівників підвищує їх авторитет, 

створює їм пошану і, що найважливіше, позитивно впливає на 

колектив співробітників. За домогою засобів матеріального та 

морального заохочення, поряд з іншими формами та методами 

виховного впливу, забезпечується правильне розуміння державними 

службовцями своїх службових обов’язків, сумлінного ставлення до їх 

виконання. 

Заохочення може бути індивідуальним і колективним, а за 

змістом - моральним, матеріальним або змішаним, тобто таким, що 

містить і моральні, і матеріальні елементи. 

Згідно з положеннями Кодексу законів про працю України до 

працівників можуть застосовуватись будь-які заохочення, що 

містяться в затверджених трудовими колективами правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, наприклад подяка; премія; 

нагородження цінним подарунком, почесною грамотою тощо. За 

особливі заслуги державні службовці нагороджуються орденами, 

медалями, нагрудними знаками тощо.  

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється на підставі  

п. 355.1 ст. 355 ПК України: у разі виникнення конфлікту інтересів під 

час виконання службових повноважень посадова чи службова особа 

зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому 

керівникові. Безпосередній керівник посадової особи чи службової 

особи податкової міліції зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, 

спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення 

виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, 

особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, 

передбачений законодавством. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття та види контролюючих органів.  
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2.Функції контролюючих органів.  

3.Права, обов’язки та відповідальність контролюючих органів.   

4.Структура органів Державної фіскальної служби України. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття та види контролюючих органів.  

2.Функції контролюючих органів.  

3.Права, обов’язки та відповідальність контролюючих органів.   

4.Структура органів Державної фіскальної служби України. 

5.Служба в контролюючих органах. 

6. Заохочення та відповідальність посадових та службових осіб 

контролюючих органів. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Служба в контролюючих органах. 

2.Заохочення та відповідальність посадових та службових осіб 

контролюючих органів.  
3.Врегулювання конфлікту інтересів. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми, підготуватися до 

термінологічного диктанту. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. Державну фіскальну службу України  утворено у: 

а) 2010 році; 

б) 2014 році; 

в) 2015 році; 

г) 2012 році. 

2. Державна фіскальна служба України  є:  

а) центральним органом виконавчої влади; 

б) місцевим органом виконавчої влади; 

в) центральним органом місцевого самоврядування; 

г)законодавчим органом. 

3. Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну 

податкову політику та державну політику у сфері державної митної 

справи, є: 

а) Державна податкова служба України; 

б) Міністерство доходів і зборів України; 

в) Державна фіскальна служба України; 

г) Кабінет Міністрів України. 
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4. В структурі органів фіскальної служби України Головні управління 

ДФС в областях: 

а) відсутні; 

б) представлені на головному рівні структури органів; 

в) представлені на локальному рівні структури органів; 

г) представлені на регіональному рівні структури органів. 

5. Спеціальні звання посадовим особам контролюючих органів 

присвоюються:  

а) строком на 5 років; 

б) строком на 3 роки; 

в) довічно; 

г) на час перебування на певній посаді. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1. Користуючись нормативно-правовими актами, вказаними при 

викладенні питань цієї теми, скласти структурно-логічну схему 

«Структура територіальних органів Державної фіскальної служби 

України у Полтавській області». 
 

Інформаційні джерела:  1-3, 6, 11, 15, 41, 46-52, 57, 65. 

 

 

* * * 

Тема 5. Правова природа обов’язкових платежів 

Основні терміни та поняття:  податок, збір, функції податку, 

подвійне оподаткування, методи усунення подвійного оподаткування. 

 

Відповідно до пункту 6.1 статті 6 ПК України податком є 

обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до ПК України. 

Для розуміння сутності податку студентам слід дослідити 

питання щодо його основних ознак та функцій. При цьому необхідно 

враховувати, що податок - категорія не тільки правова, але й 

економічна, оскільки це форма перерозподілу національного доходу. 

При сплаті податкового платежу відбувається перехід частини коштів 

із власності окремих платників у власність всієї держави.  

Основні ознаки податку: 

- платіж, який носить обов'язковий  характер.  Обов'язковість 

податку закріплена в статті 67 Конституції України та забезпечується 

силою держави в особі фіскальних, правоохоронних і судових органів; 
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- вид платежу, який встановлений виключно законом - ПК 

України; 

- безумовність - означає сплату податку, не пов'язану з жодними 

зустрічними діями, привілеями з боку держави; 

- має односторонній, безоплатний характер встановлення. 

Оскільки  податок стягується з метою покриття суспільних потреб, які 

в основному відокремлені від індивідуальних потреб конкретного 

платника податку, держава не бере на себе обов’язків з надання 

кожному окремому платникові певного еквівалента, що дорівнює 

їхньому платежу; 

- нецільовий характер податкового платежу означає надходження 

його у бюджети, без чітких вказівок про напрями використання 

надходжень від певного податку; 

- безповоротний характер платежу вказує на те, що податок 

напряму не повертається платнику. Можна говорити лише про умовне 

повернення  платникові сум податків, коли держава задовольняє 

суспільні потреби, в яких зацікавлене суспільство і кожен його індивід 

(охорона суспільного порядку, охорона здоров'я тощо). 

Розглядаючи питання про функції податку, необхідно виходити з 

поділу функцій податку на основні на додаткові [п.46 літератури]. 

Основні функції податків: 

1. Фіскальна  функція (лат. fiscus — державна скарбниця), 

відповідно до якої  податки виконують своє основне призначення -

формування фінансових ресурсів держави, насичення доходної 

частини бюджетів для функціонування держави, виконання 

покладених на неї функцій, задоволення потреб суспільства.  

2. Регулююча функція стосується як регулювання економічних 

процесів, виробництва, так і споживання (наприклад, непрямі 

податки).  

3. Контрольна функція реалізується в ході адміністрування 

податків при регламентації державою фінансово-господарської діяль-

ності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами, 

використанні ними майна.  

Додаткові функції податку: 

1. Розподільна функція являє собою своєрідне відображення 

фіскальної: наповнити скарбницю, щоб потім розподілити отримані 

кошти.  

2. Стимулююча (дестимулююча) функція створює орієнтири для 

розвитку або згортання виробничої діяльності. Як і регулююча, вона 

може бути пов'язана із застосуванням механізму пільг, зміною об'єкта 
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оподаткування, зменшенням оподатковуваної бази. Іноді цю функцію 

розглядають як підвид регулюючої. 

3.  Накопичувальна функція орієнтована на кінцевий результат, 

визначає мету діяльності і має більш статичний характер. 

Доцільно також ознайомитись із класифікацією функцій податків, 

викладеною науковцями у посібниках [п.50 літератури - С.12; п. 48 

літератури - С.16-19]. 

Згідно з пунктом 6.2 статті 6 ПК України збором (платою, 

внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників зборів, з умовою отримання ними 

спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких 

осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, 

іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих 

дій. 

У податків та зборів існує ряд спільних рис, до яких належать: 

обов’язковість сплати податків і зборів у відповідні бюджети; 

здійснення сплати на основі законодавчо закріпленої форми і порядку 

надходження; встановлення контролю за сплатою з боку відповідних 

фіскальних органів. 

Разом з цим, студентам слід звернути увагу на те, що збір, на 

відміну від податку, не є безумовним платежем, а навпаки, 

сплачується у зв’язку з отриманням спеціальної вигоди  (наприклад, 

послуги з тимчасового проживання (ночівлі)). 

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки 

та збори (статті 8-10 ПК України). 

До загальнодержавних належать податки та збори, що 

встановлені ПК України і є обов'язковими до сплати на усій території 

України, крім випадків, передбачених ПК України: податок на 

прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на 

додану вартість; акцизний податок; екологічний податок; рентна 

плата; мито. 

До місцевих - податки та збори, що встановлені відповідно до 

переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим 

Кодексом, рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, у межах їх 

повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних 

територіальних громад. 

До місцевих податків належать: податок на майно; єдиний 

податок. 
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До місцевих зборів відносяться: збір за місця для паркування 

транспортних засобів; туристичний збір. 

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та 

податок на майно (в частині транспортного податку та плати за 

землю), а питання щодо встановлення податку на майно (в частині 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та 

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичного збору - вирішують в межах повноважень, встановлених 

ПК України. 

Установлення загальнодержавних, місцевих податків та зборів, не 

передбачених ПК України, забороняється. 

Зарахування загальнодержавних, місцевих податків та зборів до 

державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно 

до Бюджетного кодексу України. 

Студентам також необхідно опрацювати питання щодо 

класифікації податків за іншими критеріями [п.48 літератури - С.24-

27; п. 50 літератури – С.24-25; п. 46 літератури –  

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://megalib.com.ua/content/9252_Pidstavi_klasifikacii_podatkiv_ta_zbo

riv.html]. 

При вивченні питань щодо подвійного оподаткування студентам 

необхідно знати, що дефініція «подвійне оподаткування» в Україні 

нормативно не визначена. 

Можна навести такі основні визначення подвійного 

оподаткування: 

-неодноразове (подвійне) обкладення об’єкта оподаткування 

(податкової бази) або конкретного платника одним і тим самим 

податком (чи подібним) за певний однаковий період, яке виникає 

внаслідок неузгодженості правового регулювання діяльності держави 

в сфері оподаткування
7
; 

-оподаткування одного податкового об’єкта у окремого платника 

одним і тим самим (або аналогічним) податком  за один і той самий 

відрізок часу (частіше всього податковий період) [п.51 літератури]; 

-оподаткування одного податкового об’єкта окремого платника 

одним (або аналогічним) податком за один і той самий проміжок часу 

(зазвичай, протягом податкового періоду). Це випадки, коли об’єкт 

                                                 
7 Вдовіченко Л.І. Податковий кодекс України як елемент системи правового регулювання 
діяльності держави у сфері уникнення подвійного оподаткування / Вдовіченко Л.І. // Вісник 

Вищої ради юстиції. – 2012. - № 4(12). – С. 42-51. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://megalib.com.ua/content/9252_Pidstavi_klasifikacii_podatkiv_ta_zboriv.html
http://megalib.com.ua/content/9252_Pidstavi_klasifikacii_podatkiv_ta_zboriv.html
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податку або платник оподатковуються в межах однієї або кількох 

фіскальних юрисдикцій податком певного виду більше ніж один раз
8
. 

З урахуванням наведених визначень під подвійним 

оподаткуванням слід розуміти -неодноразове (більше ніж один раз) 

оподаткування в межах однієї або кількох фіскальних 

юрисдикційодного податкового об’єкта (податкової бази) або 

окремого платника одним і тим самим (або аналогічним) податком  за 

певний однаковий відрізок часу (частіше всього податковий період), 

яке виникає внаслідок неузгодженості правового регулювання 

діяльності держави у сфері оподаткування. 

Виділяють кілька видів подвійного оподаткування, серед яких 

найпоширенішими є: внутрішнє та зовнішнє
9
.  

Статтею 13 ПК України з метою усунення подвійного 

оподаткування встановлені такі правила:  

- доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з 

джерел за межами України, враховуються під час визначення його 

об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі, а здійснені у 

зв'язку з отриманням доходів з джерел походження за межами 

України витрати - у порядку і розмірах, встановлених ПК України; 

-доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел 

походження за межами України, включаються до складу загального 

річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають 

оподаткуванню в Україні відповідно до положень ПК України чи 

міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України; 

 - суми податків та зборів, сплачені за межами України, 

зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за 

правилами, встановленими ПК України; 

 -для отримання права на зарахування податків та зборів, 

сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від 

державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), 

уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму 

сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт 

оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній 

                                                 
8 Федосов М.В. Теорія фінансів // Підручник / За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: ЦУЛ, 

2010. – С. 511. 
9Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. – С. 42-43; 

Податкова система Украини: Підручник / За ред.. В.М. Федосова. – К., 1994. – С. 104-106. 

 



46 

країні або закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не 

передбачено чинними міжнародними договорами України. 

Інформація щодо переліку країн, у відносинах з якими Україна 

застосовує міжнародні договори про уникнення подвійного 

оподаткування, щороку (на початку року) доводиться ДФС України до 

відома та виконання податковим службам та розміщується на  

веб-сайті ДФС України. 

З метою роз'яснення загальних принципів застосування конвенцій 

про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною, 

наказом ДПС України № 12744/0/71-12/12-1017 від 27.12.2012 

затверджені Рекомендації щодо застосування положень конвенцій про 

уникнення подвійного оподаткування доходів і майна (капіталу) [п.32 

інформаційних джерел]. 

Подвійне оподаткування може усуватися двома шляхами: 

- односторонньо - зміною національного податкового 

законодавства; 

- двосторонньо (багатосторонньо) - на основі міжнародних угод 

шляхом приведення в певну відповідність національних податкових 

законодавств. 

Для усунення подвійного оподаткування використовують 

декілька методів: 

- відрахування - обидві договірні країни обкладають дохід 

податком, але за умови вирівнювання до рівня податку в країні з 

меншим розміром податку; 

- звільнення - означає право на оподаткування певного виду 

доходу, що належить одній з договірних сторін. При цьому 

перераховуються доходи, оподатковувані в одній країні, та звільняють 

від оподаткування в іншій; 

-кредит (зовнішній податковий кредит) - залік сплачених податків 

за кордоном у рахунок внутрішніх податкових зобов’язань; 

- знижка - розглядається податок, сплачений за кордоном, як 

видатки, на які зменшується сума доходів, що підлягають 

оподаткуванню. Кредит і знижка є дуже схожими, хоча між ними 

існує принципове розходження: кредит зменшує розмір податку, що 

підлягає сплаті, а знижка зменшує об’єкт оподаткування. 

Кожна держава має право застосовувати той метод усунення 

подвійного оподаткування, який визначений її внутрішнім 

законодавством. Україна для усунення подвійного оподаткування 

використовує метод кредиту. 
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Конкретними формами вирішення проблеми подвійного 

оподаткування є міжнародні угоди щодо подвійного оподаткування. З 

1963 року Організацією економічного співробітництва і розвитку 

розроблена Типова конвенція ООН про уникнення подвійного 

оподаткування між розвинутими країнами та країнами, що 

розвиваються, та коментарів до неї
10

. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Податок як правова категорія: поняття, ознаки та сутність.  

2.Поняття збору, його ознаки.  

3.Класифікація податків та зборів. 

4.Поняття подвійного оподаткування. 

5.Шляхи та методи усунення подвійного оподаткування. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Податок як правова категорія: поняття, ознаки та сутність.     

2.Поняття збору, його ознаки.      

3.Класифікація податків та зборів.  

4.Поняття подвійного оподаткування. 
5.Шляхи та методи усунення подвійного оподаткування. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. За приписами ПК України в Україні встановлюються такі види 

податків: 

а) загальні та місцеві; 

б) загальнодержавні та місцеві; 

в) загальнодержавні, районні та обласні; 

г) державні та місцевих громад. 

2.Екологічний податок слід віднести до: 

а) місцевих податків; 

б) загальнодержавних податків; 

в) до місцевих податків, якщо місцева громада встановить його 

розмір;  

г) як до загальнодержавних, так і до місцевих податків. 

                                                 
10 Типова конвенція ООН про уникнення подвійного оподаткування між розвинутими країнами 

та країнами, що розвиваються, та коментарів до неї. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/chinni-dvostoronni-mijuryado/101731.html 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/chinni-dvostoronni-mijuryado/101731.html
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3.Установлення загальнодержавних податків та зборів, не 

передбачених ПК України: 

а) забороняється; 

б) дозволяється; 

в) дозволяється лише на рівні місцевих громад; 

г) забороняється,  якщо інше не передбачено ПК України. 

4. Збір на відміну від податку є: 

а) загальнообов’язковим платежем; 

б) умовним платежем; 

в) безумовним платежем; 

г) загальнодержавним платежем. 

5.Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПК 

України: 

а) забороняється; 

б) дозволяється; 

в) дозволяється лише на рівні місцевих громад; 

г) забороняється,  якщо інше не передбачено ПК України. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1. Скласти структурно-логічну схему «Класифікація податків та 

зборів». 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 5, 9-10, 32-33, 41, 45-52, 60. 

 

 

* * * 

Тема 6. Правовий механізм податку 

Основні терміни та поняття:  види елементів механізму 

податків, обов’язкові елементи податку, основні елементи податку, 

додаткові елементи податку, факультативні елементи податку, 

пов’язані особи, податкові агенти, представники платника, законне 

представництво, уповноважене представництво, об’єкт 

оподаткування, ставка податку. 

 

При опрацюванні питань теми перш за все необхідно знати, що 

питання щодо оподаткування, в тому числі і механізму податку, 

регулюються ПК України і не можуть встановлюватися або 

змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять 

виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або 

положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм 

податкового законодавства. 
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Відповідно до пунктів 7.1, 7.2 статті 7 ПК України під час 

встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи:  

платники податку; об'єкт оподаткування; база оподаткування; ставка 

податку; порядок обчислення податку; податковий період; строк та 

порядок сплати податку; строк та порядок подання звітності про 

обчислення і сплату податку. Під час встановлення податку можуть 

передбачатися підстави для надання податкових пільг та порядок їх 

застосування.  

Цілісний правовий режим конкретного податку передбачає 

об’єктивне сполучення елементів, що становлять правовий механізм 

податку. Серед них Кучерявенко М.П. пропонує виділяти як 

обов’язкові, так і факультативні [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: 

http://megalib.com.ua/content/9253_Pravovii_mehanizm_podatky_ta_iogo

_elementi.html.  

Обов’язкові елементи правового механізму податку включають 

групу основних та додаткових. Основні елементи визначають 

фундаментальні, сутнісні характеристики податку, які формують 

головне уявлення про зміст податкового механізму. Відсутність якого-

небудь із основних елементів правового механізму податку не 

дозволяє однозначно визначити тип цього платежу і робить 

податковий механізм невизначеним. Виходячи із цього, до групи 

основних елементів правового механізму податку необхідно віднести: 

а) платника податку; б) об’єкт оподаткування; в) ставку податку. 

Додаткові елементи правового механізму податку деталізують 

специфіку конкретного платежу, створюють завершену і повну 

систему податкового механізму, забезпечують логічний і 

раціональний режим його закріплення. До них відносяться: предмет, 

базу, одиницю оподаткування, джерело сплати податку, методи, 

строки та способи сплати податку, особливості податкового режиму, 

бюджет або фонд надходження податку (збору), особливості 

податкової звітності. 

Слід ураховувати, що додаткові елементи так само обов’язкові, як 

і основні. Цілісний правовий механізм податку можливий тільки як 

сукупність основних і додаткових елементів. Відсутність хоча б 

одного з додаткових елементів не дозволить законодавчо закріпити 

окремий податок або збір (наприклад, неможливо уявити податок без 

визначення виду бюджету, до якого він надходить надходить).  

Факультативні елементи є необов’язковими для правового 

механізму податку і можуть закріплюватися в законодавчих актах, 

http://megalib.com.ua/content/9253_Pravovii_mehanizm_podatky_ta_iogo_elementi.html
http://megalib.com.ua/content/9253_Pravovii_mehanizm_podatky_ta_iogo_elementi.html
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підкреслюючи своєрідність саме цього податкового механізму, а 

можуть бути і відсутніми. В окремих випадках специфіка податку 

вимагає виділення в його механізмі особливих елементів, характерних 

виключно для даного податку, наприклад, ведення спеціальних 

кадастрів за майновими податками; специфічних реєстрів та ін. 

Відповідно до пункту 15.1 статті 15 ПК України платниками 

податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти 

України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх 

відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти 

оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом 

оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на 

яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим 

Кодексом. 

Не можуть бути платниками податку: органи, що входять до 

системи органів державної влади й управління; органи місцевого 

самоврядування в межах виконання покладених на них функцій; 

релігійні організації.  

Обов’язки і права платників податків закріплені в Податковому 

кодексі України. Необхідно звернути увагу на логіку законодавця при 

закріпленні юридичних обов’язків та суб’єктивних прав платників: 

спочатку — обов’язки, а потім — права [статті 16-17 ПК України - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page4]. Це пояснюється 

природою податкового обов’язку, що регулюється владними, 

імперативними приписами з боку держави стосовно реалізації 

платником податків передусім обов’язку зі сплати податків та зборів. 

При вивченні питання про права та обов’язки платника податків 

доцільно виходити з їх  поділу на три основні блоки: 1) з ведення 

податкового обліку; 2) зі сплати податків та зборів; 3) з податкової 

звітності.  

Поняття пов’язаних або взаємопов’язаних осіб для цілей 

оподаткування є відносно новим у податково-правовому регулюванні 

та введено виключно з метою оподаткування.  

Основним критерієм пов’язаних осіб є характер особливих 

відносин між ними, при яких вони можуть безпосередньо впливати на 

умови або економічні результати діяльності осіб, яких вони 

представляють. Головним і фактично єдиним правовим наслідком 

визнання осіб пов’язаними є право податкових органів контролювати 

правильність додержання фінансової дисципліни (зокрема, рівня цін 

за угодами між подібними особами для цілей оподаткування). [п.46 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page4
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літератури - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://megalib.com.ua/content/9264_Sybekti_sho_spriyaut_splati_podatkiv

_ta_zboriv_Povyazani_osobi.html]. 

Згідно з підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 ПК України 

пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими 

можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи 

діяльності осіб, яких вони представляють. Особи визнаються 

пов’язаними з урахуванням певних критеріїв, визначених у ПК 

України, які студентам необхідно опрацювати [підпункт 14.1.159 

пункту 14.1 статті 14 ПК України - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page3]. 

Дослідження питання щодо податкових агентів необхідно 

розпочати з вивчення дефініції, наведеної у пункті 18.1 статті 18 ПК 

України:  податковим агентом визнається особа, на яку ПК України 

покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що 

нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та 

перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за 

рахунок коштів платника податків. 

Утримання податкового платежу податковим агентом має низку 

особливостей: 1) провадиться із коштів, які належать платнику 

податків; 2) здійснюється незалежно від волевиявлення платника 

податків; 3) податковий платіж утримується в рамках чітко 

обмеженого часу. 

При подальшому опрацюванні цього питання слід звернути увагу 

на певний подвійний статус податкового агента та на його обов’язки 

[п.51 літератури - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://megalib.com.ua/content/9263_Podatkovi_agenti.html]. 

Для самостійного опрацювання винесений також блок питань 

щодо інституту представництва у податковому праві. Студентам слід 

знати, що основу податкового представництва становлять норми 

цивільного і цивільного процесуального законодавства. Разом з тим, 

принциповою відмінністю між цими видами представництв є те, що 

податкове представництво регулює реалізацію першочергового 

обов’язку платника податків по сплаті податків та зборів, що 

базується на відносинах влади і підпорядкування та забезпечується 

владними, імперативними методами, а для цивільно-правового 

представництва притаманний  диспозитивний характер 

правовідносин. 

Згідно з пунктом 19.2 статті 19 ПК України представниками 

платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати 

http://megalib.com.ua/content/9264_Sybekti_sho_spriyaut_splati_podatkiv_ta_zboriv_Povyazani_osobi.html
http://megalib.com.ua/content/9264_Sybekti_sho_spriyaut_splati_podatkiv_ta_zboriv_Povyazani_osobi.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page3
http://megalib.com.ua/content/9263_Podatkovi_agenti.html
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представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних 

зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності.  

Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на 

представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою 

податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства. 

Представник платника податків користується правами, встановленими 

ПК України для платників податків. 

Студентам необхідно вміти розкривати визначення, форми та 

види представництва у податковому праві [1) Податкове право 

України: Кредитно-модульний курс: Навч. посібник [для студ. вищ. 

навч. закл.] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]; 

за ред.Л.К.Воронової, М.П. Кучерявенко. – К.: Правова єдність, 2009. 

– С. 129-134; 2) Кучерявенко М.П. Податкове право України. 

Навчальний посібник. / М.П. Кучерявенко - Х: Право, 2013. - 536 c. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://megalib.com.ua/content/9262_Ponyattya_predstavnictva_v_opodatky

vanni_Vidi_podatkovih_predstavnikiv.html].  

Важливою умовою для усвідомлення змісту питань щодо об’єкту 

оподаткування є дослідження поняття цього елементу податку, яке у 

ПК України закріплено не у вигляді правової дефініції, а як відкритий 

(невичерпний) перелік об’єктів, що породжують виникнення 

податкового обов’язку у платника.  

Відповідно до пункту 22.1 статті 22 ПК України об'єктом 

оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його 

частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з 

постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені 

податковим законодавством, з наявністю яких податкове 

законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку. 

Студентам необхідно запам’ятати та вміти характеризувати такі 

види об’єктів оподаткування як майно, товар, дохід, прибуток, 

вартість та методи визначення  об’єкта оподаткування [Кучерявенко 

М.П. Податкове право України. Навчальний посібник. / М.П. 

Кучерявенко - Х: Право, 2013. - 536 c. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://megalib.com.ua/content/9267_Vidi_obektiv_opodatkyvannya.html]. 

Характеристика ставки як елемента правового механізму податку 

є однією з найбільш сталих і несуперечливих. Ставка оподаткування 

належить до основних елементів, що характеризують податковий 

механізм, без якого неможливо уявити ні конкретний податок, ні 

рівень податкового тягаря (тиску). Особливістю саме цього елемента 

http://megalib.com.ua/content/9262_Ponyattya_predstavnictva_v_opodatkyvanni_Vidi_podatkovih_predstavnikiv.html
http://megalib.com.ua/content/9262_Ponyattya_predstavnictva_v_opodatkyvanni_Vidi_podatkovih_predstavnikiv.html
http://megalib.com.ua/content/9267_Vidi_obektiv_opodatkyvannya.html
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порівняно з іншими складовими податкового механізму (платником, 

об’єктом) є його мобільність, рухливість. За допомогою ставки 

податку можна досить оперативно реагувати на зміни або 

стимулювати їх, практично не змінюючи податкового механізму в 

цілому.  

За приписами пункту 25.1 статті 25 ПК України ставкою податку 

визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) 

виміру бази оподаткування. 

Відповідно до статті 12 ПК України ставки податків та зборів 

(обов’язкових платежів) установлюються Верховною Радою України, 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим та сільськими, 

селищними, міськими радами та радами об’єднаних територіальних 

громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад у межах їх повноважень,  і не можуть 

змінюватися протягом бюджетного року. Разом з цим, слід звернути 

увагу на те, що повноваження Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим та органів місцевого самоврядування зі встановлення ставок 

податку обмежені показником ставки, визначеним ПК України.  

Студентам доцільно дослідити види ставок податку та вміти 

класифікувати їх залежно від податкового тиску, методу встановлення 

ставки,  від змісту, від формування стимулів для платника 

[Кучерявенко М.П. Податкове право України. Навчальний посібник. / 

М.П. Кучерявенко - Х: Право, 2013. - 536 c. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://megalib.com.ua/content/9275_Vidi_stavok_opodatkyvannya.html]. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Правовий механізм податку та його елементи.  

2. Основні елементи правового механізму податку.  

3. Додаткові елементи правового механізму податку.  

4. Поняття та види платника податку. 

5. Права та обов’язки платника податку. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Правовий механізм податку та його елементи.  

2. Поняття та види платника податку. 

3. Права та обов’язки платника податку. 

4. Поняття та рівні представництва у податковому праві.  

5. Поняття та методи визначення об’єкта оподаткування.  

6. Ставка податку: поняття та види. 

http://megalib.com.ua/content/9275_Vidi_stavok_opodatkyvannya.html
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Пов’язані особи: поняття, характеристика.  

2. Податкові агенти: поняття та функції.  

3.Поняття та рівні представництва у податковому праві.  

4.Законне та уповноважене представництво платника податків. 

5.Поняття об’єкту оподаткування.  

6.Види об’єктів оподаткування.  

7.Методи визначення об’єкта оподаткування.  

8.Ставка податку: поняття та види. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Повідомлення контролюючих органів про зміну місцезнаходження 

юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи – 

підприємця віднесено ПК України до: 

а) прав платника податків; 

б) обов’язків платника податків; 

в) прав юридичних та фізичних осіб-резидентів; 

г) обов’язків юридичних та фізичних осіб-нерезидентів; 

2.Граничною ставкою податку визнається:  

а)максимальний розмір ставки за певним податком, встановлений ПК 

України; 

б)мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений ПК 

України; 

в)максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, 

встановлений ПК України; 

г)максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, 

встановлений ПК України або іншим законом. 

3. Участь податкового представника у податкових відносинах:  

а)позбавляє платника податків права на особисту участь у таких 

відносинах; 

б) є необхідною умовою для участі платника податків у податкових 

відносинах; 

в) є обов’язковою лише у разі присутності платника податків; 

г)не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких 

відносинах. 

4. Присутність під час проведення перевірок та надання пояснень з 

питань, що виникають під час таких перевірок, є: 
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а) обов’язком платника податків; 

б) правом платника податків; 

в) обов’язком платника податків та представника фіскального органу; 

г) обов’язком фіскального органу. 

5.Кожний з платників податків може бути платником: 

а) лише за одним податком або збором; 

б) або податку, або збору на власний вибір; 

в) лише за кількома податками та зборами за своїм вибором; 

г)за одним або кількома податками та зборами. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1. Скласти структурно-логічну схему «Елементи податку». 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 33, 41, 45-47, 49-52, 60-61. 

 

 

* * * 

Тема 7. Правове регулювання додаткових елементів правового 

механізму податку 

Основні терміни та поняття:  база оподаткування, одиниця 

виміру бази оподаткування, податковий період, базовий податковий 

(звітній) період, обчислення податку, сплата податку, строк сплати 

податку або збору, податкова пільга, податкова декларація, 

обов’язкові реквізити декларації, спеціальний податковий режим. 

 

Відповідно до пункту 23.1 статті 23 ПК України базою 

оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші 

характеристики певного об'єкта оподаткування. 

База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший 

характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується 

податкова ставка і який використовується для визначення розміру 

податкового зобов'язання. 

Згідно з пунктом 24.1 статті 24 ПК України одиницею виміру бази 

оподаткування визнається конкретна вартісна, фізична або інша 

характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої 

застосовується ставка податку. 

Одиниця виміру бази оподаткування є єдиною для розрахунку і 

обліку податку. Одній базі оподаткування повинна відповідати одна 

одиниця виміру бази оподаткування. 
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За приписами наведеної норми об’єкт оподаткування вимірюється 

за допомогою одиниці оподаткування, яка с умовною одиницею, що 

надає кількісну характеристику базі оподаткування.  

Одиниця оподаткування значною мірою становить практичний, 

розрахунковий інтерес. За її допомогою встановлюються нормативи і 

ставки оподаткування, однак нерідко той самий об’єкт передбачає 

різні параметри оподаткування (розмір податку на права водія 

залежить: у Франції та Італії - від потужності двигуна; у Бельгії та 

Нідерландах - під ваги автомобіля; у Німеччині - від обсягу робочих 

циліндрів).  

База оподаткування та порядок її визначення встановлюються для 

кожного податку окремо.  

Один об’єкт оподаткування може утворювати декілька баз 

оподаткування для різних податків, тобто конкретна вартісна, фізична 

або інша характеристика певного об’єкта оподаткування може бути 

базою оподаткування для різних податків. 

Для встановлення оподатковуваної бази необхідно знати саме 

масштаб податку, тобто визначену законом фізичну характеристику 

або параметр виміру об’єкта оподаткування. Наприклад, у 

поземельному обкладанні масштабом є кількість землі з підрозділом її 

на розряди за ступенем врожайності або без такого підрозділу.  

Розмір бази оподаткування визначається тільки на підставі 

використання однієї одиниці її виміру. При цьому розмір бази 

оподаткування встановлюється як результат множення одиниці виміру 

бази оподаткування на кількість цих одиниць.  

Усі розрахунки податкової бази повинні здійснюватися на 

підставі документально підтверджених даних про об’єкти 

оподаткування.  

До методів обчислення податкової бази відносять [Кучерявенко 

М.П. Податкове право України. Навчальний посібник. / М.П. 

Кучерявенко - Х: Право, 2013. - 536 c. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://megalib.com.ua/content/9271_Obchislennya_bazi_opodatkyvannya

.html]: 

1) прямий  - метод визначення податкової бази на основі 

документально підтверджених показників фактично існуючих 

елементів бази оподаткування. Один з найбільш логічних методів 

визначення податкової бази, що дозволяє провести чітку залежність 

між податковим обов’язком і результатами діяльності платника, на 

підставі яких і визначається сума податку, що підлягає сплаті; 

http://megalib.com.ua/content/9271_Obchislennya_bazi_opodatkyvannya.html
http://megalib.com.ua/content/9271_Obchislennya_bazi_opodatkyvannya.html
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2) аналогічний  - метод визначення податкової бази, виходячи із 

зіставлення предмета оподаткування з аналогічним предметом, що 

вже брав участь у визначенні розміру бази оподаткування. 

Використовується переважно в системі майнових податків, коли 

неможливо виділити критерії, які визначають якісні характеристики 

об’єкта або бази оподаткування (наприклад, при неможливості 

визначити якість земельної ділянки виходять із характеристик 

суміжної з нею ділянки, із чітко вираженими якісними 

характеристиками); 

3) непрямий - метод визначення податкової бази, виходячи з 

непрямих ознак, що характеризують розмір і зміст бази 

оподаткування. Цей метод ґрунтується на припущеннях, а тому є 

складним для визначення податкового обов’язку. Наприклад, у разі 

неможливості встановити доходи особи критерієм визначення 

податкової бази можуть бути враховані видатки даної особи. У цьому 

разі формується припущення, що для фінансування цих видатків він 

мав відповідні доходи, що й лягли в основу визначення бази 

оподаткування; 

4) умовний - метод визначення податкової бази, виходячи з 

передбачуваної тенденції, очікуваної величини бази оподаткування. 

Схожий із попереднім метод визначення податкової бази, який багато 

в чому повторює його недоліки:  розмір бази оподаткування 

визначається з огляду на певні презумпції, припущення. На цьому 

побудовано конструкцію визначення оподатковуваного доходу, 

виходячи із середньої ринкової ціни, а не ціни фактичної реалізації;  

5) консолідований  - метод визначення податкової бази на основі 

сумарного об’єднання обов’язків зі сплати декількох податків та 

зборів. Цей метод застосовується в системі консолідованих податків, 

коли податковий обов’язок установлюється незалежно від реального 

розміру податкової бази. Найчастіше цей метод використовується при 

реалізації патентів, використанні спрощених систем оподаткування. 

Визначення обов’язку зі сплати податку, обчислення податкової 

бази пов’язані з чіткими часовими рамками, відрізком часу, протягом і 

за підсумками якого має визначатися суми, що підлягають 

перерахуванню до бюджетів.  

Згідно з пунктом 33.1 статті 33 ПК України податковим періодом 

визнається встановлений цим Кодексом період часу, з урахуванням 

якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та 

зборів. 
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Податковий період може складатися з кількох звітних періодів, а 

тому слід розрізняти ці два поняття. 

Відповідно до пункту 33.3 статті 33 ПК України базовий 

податковий (звітний) період - період, за який платник податків 

зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові 

декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми 

податків та зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли 

контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму 

податкового зобов'язання платника податку. 

Податковим періодом може бути: календарний рік; календарне 

півріччя; календарні три квартали; календарний квартал; календарний 

місяць; календарний день (ст. 34 ПК України). 

У статті 29 Податкового кодексу України закріплено 

основоположні засади порядку обчислення сум податків та зборів: 

обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази 

оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних 

коефіцієнтів. 

Обчислення податку являє собою сукупність дій платника 

податків (податкового агента) або податкового органу з визначення 

суми податку, що підлягає сплаті у бюджети. Ця сукупність дій в 

кожному випадку конкретизується: щодо конкретного платника 

податків, за певним податковим зобов’язанням з окремого податку, в 

межах відповідного податкового періоду. 

Обчислення податку проходить декілька стадій: 1) визначення 

об’єкта оподаткування; 2) визначення бази оподаткування; 3) обрання 

ставки податку; 4) застосування податкових пільг; 5) розрахунок суми 

податку. 

Як правило, обчислення податку та визначення сум, що 

підлягають внесенню в бюджети, є обов’язком платників податків. 

Однак це не виключає й участі у визначенні сум податку або збору 

фіскальних органів у разі прямого делегування їм таких обов’язків або 

в ситуаціях, коли платник податків ухиляється від обчислення і сплати 

податку. Якщо сума податкового обов’язку розраховується 

контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за 

своєчасність, вірогідність та повноту нарахування такої суми, однак 

відповідає за своєчасне і повне погашення податкового зобов’язання.  

Строк та порядок сплати податку (збору) є важливою складовою 

кожного податку (збору) та відповідно до підпункту 7.1.7 пункту 7.1 

статті 7 ПК України належать до обов'язкових елементів податку. 



59 

Сплата податку являє собою сукупність дій платника податків 

щодо фактичного внесення сум податку які підлягають сплаті до 

відповідного бюджету.  

Існують три форми сплати податків. 

1. Грошова форма сплати податку застосовується як шляхом 

здійснення безготівкових розрахунків, так і готівкою в національній 

валюті України.  

2. Сплата податку в натуральній формі.  

3. Комплексна форма сплати податків - передбачає об’єднання 

двох попередніх і використовується при застосуванні стягнення на 

майно боржника в рахунок погашення податкової недоїмки. 

Строком сплати податку та збору визнається період, що 

розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку 

платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується 

останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен 

бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. 

Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається 

не сплаченим своєчасно (п. 31.1 статті 31 ПК України). 

Момент виникнення податкового обов'язку платника податків, у 

тому числі податкового агента, визначається календарною датою.  

Строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, 

місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що 

повинна настати або відбутися.  

Строк сплати податку та збору встановлюється відповідно до 

податкового законодавства для кожного податку окремо. 

Зміна строку сплати податку та збору здійснюється шляхом 

перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати 

податку та збору або його частини на більш пізній строк.  

Згідно з пунктом 32.2 статті 32 ПК України зміна строку сплати 

податку здійснюється у формі: відстрочки  або розстрочки [стаття 

100 ПК України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2246#n2246].  

При опрацюванні питання щодо поняття та системи податкових 

пільг необхідно відштовхуватись від дефініції податкової пільги та 

загальних підстав щодо її надання [стаття 30 ПК України – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran965#n965]. 

Доцільно звернути увагу на те, що платник податків вправі 

використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних 

підстав для її застосування і протягом усього строку її дії або 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2246#n2246
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran965#n965
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відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її 

використання на один або декілька податкових періодів. При цьому, 

податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути 

перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх 

платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету. 

Студентам слід також запам’ятати, що податкова пільга надається 

шляхом: 

 а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу 

оподаткування до нарахування податку та збору; 

 б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування 

податку та збору; 

 в) встановлення зниженої ставки податку та збору; 

 г) звільнення від сплати податку та збору. 

Під час вивчення питань щодо поняття податкової звітності та її 

видів слід виходити з положень Глави 2 «Податкова звітність» Розділу 

ІІ «Адміністрування податків, зборів, платежів» ПК України [статті 

45-51 ПК України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  - 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1143#n1143].  

Студентам необхідно орієнтуватися у видах податкової звітності, 

знати форму, структуру, обов’язкові реквізити податкової декларації,  

осіб, відповідальних за її підписання; способи та строки подання 

декларації; підстави та порядок внесення змін до податкової звітності; 

права платників податків у разі отримання відмови контролюючого 

органу у прийнятті декларації. 

Відповідно до пункту 11.2 статті 11 ПК України спеціальний 

податковий режим - система заходів, що визначає особливий порядок 

оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. 

Спеціальний податковий режим може передбачати особливий 

порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати 

окремих податків та зборів. 

Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються 

у випадках і порядку, визначених виключно ПК України.  
Вичерпний перелік спеціальних податкових режимів закріплено у 

розділі XIV «Спеціальні податкові режими» ПК  України. На даний 

час до спеціальних податкових режимів віднесено лише режим 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності [статті 291-300 

ПК України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  -  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944]. 

Питання про податкові консультації та наслідки їх застосування 

врегульовані нормами Глави 3 «Податкові консультації» Розділу ІІ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1143#n1143
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
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«Адміністрування податків, зборів, платежів» ПК України [статті 52-

53 ПК України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  - 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page8]. Вказані норми 

підлягають самостійному вивченню студентами із подальшим 

опрацюванням цих питань на семінарському занятті.  

Необхідно розуміти, що податкова консультація - допомога 

контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно 

практичного використання конкретної норми закону або нормативно-

правового акта з питань адміністрування, нарахування та сплати 

податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий 

контролюючий орган (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст 14 ПК України); 

узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення 

позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику, що склалася за 

результатами узагальнення податкових консультацій, наданих 

контролюючими органами платникам податків (пп. 14.1.173 п. 14.1 ст 

14 ПК України). 

Податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. За змістом статті 52 ПК України застосування 

платником податків податкової консультації є його правом, а не 

обов’язком.  

Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, 

який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у 

письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової 

консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така 

консультація була змінена або скасована. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття бази оподаткування.  

2.Предмет та одиниця оподаткування.  

3.Визначення податкової бази.  

4.Поняття та види податкових періодів.  

5.Обчислення податку.    

6.Визначення суми податку. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Способи сплати податків та інших обов’язкових платежів.  

2.Строки сплати податків. Зміни строків сплати податків.  

3.Поняття та система податкових пільг. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page8
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4.Поняття податкової звітності та її види.  

5.Зміст, структура та форми податкових декларацій, внесення змін до 

податкової звітності.  

6.Податкова консультація та наслідки застосування податкової 

консультації. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Способи сплати податків та інших обов’язкових платежів.  

2.Строки сплати податків. Зміни строків сплати податків.  

3.Поняття та система податкових пільг. 

4. Поняття податкової звітності та її види.  

5.Строки зберігання податкової звітності.  

6.Зміст, структура та форми податкових декларацій, внесення змін до 

податкової звітності.  

7.Особи, відповідальні за складення податкової звітності. 

8.Спеціальні податкові режими.  

9.Податкова консультація та наслідки застосування податкової 

консультації. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. База оподаткування та порядок її визначення встановлюються:  

а) для всіх податків однакового розміру; 

б) ПК України - у загальному розмірі, іншими законами – 

уточнюються щодо кожного платника податків; 

в) для кожного конкретного платника податків; 

г) для кожного податку окремо. 

2. За приписами ПК України одна одиниця виміру бази оподаткування 

повинна відповідати: 

а) ставки оподаткування; 

б) декільком базам оподаткування; 

в) лише одній базі оподаткування; 

г) як одній, так і декільком ставкам оподаткування. 

3. Виділяють такі форми надання індивідуальної податкової 

консультації: 

а) усну, письмову, електронну; 

б) усну та письмову; 

в) письмову;  

г) письмову та електронну. 
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4. Індивідуальна податкова консультація є: 

а) актом індивідуальної дії; 

б) нормативно-правовим актом; 

в) правовим актом загальної дії;  

г) нормативно-правовим актом обмеженої дії. 

5. Податкова декларація складається за формою: 

а) чинною станом на дату здійснення платником податків 

господарських операцій; 

б) чинною станом на дату об лікування господарської операції; 

в) чинною на дату початку її складення посадовими особами; 

г) чинною на час її подання. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1.Скласти структурно-логічну схему «Строки сплати податків». 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 33, 41, 45-47, 49-52. 

 

 

* * * 

Тема 8. Податковий обов’язок 

Основні терміни та поняття: податковий обов’язок, виконання 

податкового обов’язку, грошове зобов’язання, податкове 

зобов’язання, податковий борг, податкове повідомлення, податкова 

вимога, пеня. 

 

Поняття податкового обов´язку є однією з центральних категорій 

податкового права. Зміст податкового обов´язку визначається 

насамперед імперативними методами фінансово-правового 

регулювання, особливостями відносин, що складаються між 

суб´єктами з приводу сплати податків і зборів, які проявляються в їх 

юридичній нерівності, державному примусі та специфічних санкціях. 

Згідно з пунктом 36.1 ПК України податковим обов'язком 

визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати 

та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені 

ПК України, законами з питань митної справи. 

Податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно 

інших неподаткових обов'язків платника податків. 

Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником 

податків самостійно або за допомогою свого представника чи 

податкового агента.  
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Підстави для виникнення, зміни і припинення податкового 

обов'язку, порядок і умови його виконання встановлюються ПК 

України або законами з питань митної справи. 

Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та 

збором  з моменту настання обставин, з якими ПК України та закони з 

питань митної справи пов'язує сплату ним податку, і триває до 

моменту його припинення. 

Підставами для припинення податкового обов'язку, є: 

1. виконання податкового обовязку; 

2. ліквідація юридичної особи; 

3. смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно 

відсутньою; 

4. втрата особою ознак платника податку, які визначені цим 

Кодексом; 

5. скасування податкового обов'язку у передбачений 

законодавством спосіб. 

Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному 

обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у 

встановлений податковим законодавством строк (пункт 38.1 статті 38 

ПК України). 

Сплата податку та збору здійснюється платником податку 

безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим 

законодавством, - податковим агентом, або представником платника 

податку. 

Згідно з приписами пункту 57.5 статті 57 ПК України фізичні 

особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори, що 

встановлені ПК України, через установи банків та поштові відділення. 

У разі якщо зазначені особи проживають у сільській (селищній) 

місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси 

сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, 

що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, за квитанцією про прийняття податків і зборів, 

форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної фінансової політики. 

Необхідною умовою для оволодіння знаннями даної теми є 

усвідомлення змісту таких дефініцій як грошове зобов’язання, 

податкове зобов’язання, податковий борг, чому посприяє 

запам’ятовування цих понять.   

Для чіткого розмежування наведених юридичних термінів є 

важливим проведення співставлення  їх змісту зі зверненням уваги на 
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те, що поняття грошового зобов’язання є більш широким порівняно із 

податковим зобов’язанням, оскільки може включати як безпосередньо 

суми податкового зобов’язання, так і штрафних санкцій. Різниця між 

грошовим зобов’язаннями та податковим боргом полягає в тому, що 

до складу податкового боргу входять лише ті суми грошового 

зобов’язання, які є узгодженими та за якими сплинув встановлений 

ПК України строк сплати, та додатково суми пені. 

Питання щодо порядку визначення сум податкових, грошових 

зобов’язань та строки їх сплати необхідно досліджувати шляхом 

опрацювання змісту статей 54, 57 ПК України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17/paran1297#n1297. 

Студенти повинні засвоїти, що платник податків самостійно 

обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або 

пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому 

розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, 

встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або 

пені вважається узгодженою. 

Контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму 

грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного 

відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення 

об'єкта оподаткування, якщо: 

1. платник податків не подає в установлені строки податкову 

(митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю 

встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що 

призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності 

показників, які підлягають декларуванню; 

2. дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім 

електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми 

його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або 

від'ємного значення об'єкта оподаткування, заявлених у податкових 

(митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; 

3. згідно з податковим та іншим законодавством особою, 

відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого 

податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та 

пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, є контролюючий орган; 

4. дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в 

тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1297#n1297
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1297#n1297
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нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і 

зборів; 

5. результати митного контролю, отримані після закінчення 

процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про 

заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених 

платником податків у митних деклараціях. 

Якщо сума грошового зобов'язання розраховується 

контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за 

своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте 

несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого 

узгодженого грошового зобов'язання і має право оскаржити зазначену 

суму в порядку, встановленому ПК України. 

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму 

податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій 

декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім 

днем відповідного граничного строку, передбаченого ПК України  для 

подання податкової декларації. 

У разі визначення грошового зобов'язання контролюючим 

органом платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму 

грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають 

за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, 

коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає 

процедуру оскарження рішення контролюючого органу. 

У разі оскарження рішення контролюючого органу про 

нараховану суму грошового зобов'язання платник податків 

зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та 

штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, 

наступних за днем такого узгодження. 

До питання про оскарження рішень контролюючих органів 

[стаття 56 ПК України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  - 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page8] слід переходити 

після вивчення таких дефініцій як податкове повідомлення-рішення та 

податкова вимога [стаття 14 ПК України - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17/page3?text=%EF%EE%E4%E0%F2%EA%EE%E2%E5+%EF%EE%E

2%B3%E4%EE%EC%EB%E5%ED%ED%FF] та порядком їх 

винесення [статті 58 - 59 ПК України  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page9].   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page3?text=%EF%EE%E4%E0%F2%EA%EE%E2%E5+%EF%EE%E2%B3%E4%EE%EC%EB%E5%ED%ED%FF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page3?text=%EF%EE%E4%E0%F2%EA%EE%E2%E5+%EF%EE%E2%B3%E4%EE%EC%EB%E5%ED%ED%FF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page3?text=%EF%EE%E4%E0%F2%EA%EE%E2%E5+%EF%EE%E2%B3%E4%EE%EC%EB%E5%ED%ED%FF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page9


67 

Необхідно засвоїти, що рішення, прийняті контролюючим 

органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому 

порядку. 

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган 

неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв 

будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за 

межі повноважень контролюючого органу, він має право звернутися 

до контролюючого органу вищого рівня із  скаргою про перегляд 

цього рішення. 

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у 

письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими 

копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків 

вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, що 

настають за днем отримання платником податків податкового 

повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, 

що оскаржується. 

У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або 

часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник 

податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, 

наступних за днем отримання рішення про результати розгляду 

скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня. 

Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, 

зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його 

протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, 

на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення 

або надати йому під розписку. 

Керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа) 

відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про 

продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-

денний строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово 

повідомити про це платника податків до закінчення 20 календарних 

днів, наступних за днем отримання скарги. 

Скарга вважається повністю задоволеною на користь платника 

податків у разі, якщо:  

- вмотивоване рішення за скаргою платника податків не 

надсилається останньому протягом 20-денного строку або протягом 

строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або 

іншої уповноваженої посадової особи), - з дня, наступного за останнім 

днем зазначених строків; 
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- рішення керівника (його заступника або іншої уповноваженої 

посадової особи) про продовження строків її розгляду не було 

надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку, 

наступного за днем отримання скарги. 

Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, - 

Державної фіскальної служби України, прийняте за розглядом скарги 

платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому 

адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому 

порядку. 

Також не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно 

визначене платником податків. 

Якщо відповідно до цього Кодексу контролюючий орган 

самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за 

причинами, не пов'язаними із порушенням податкового 

законодавства, такий платник податків має право на адміністративне 

оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних 

днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-

рішення (рішення) контролюючого органу. 

У разі коли останній день строків оскарження рішення 

контролюючого органу припадає на вихідний або святковий день, 

останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що 

настає за вихідним або святковим днем. 

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, 

не підлягає адміністративному оскарженню. 

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим 

порядком вирішення спору. 

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо 

визнання протиправним рішення контролюючого органу грошове 

зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим 

рішенням законної сили. 

Під час процедури адміністративного та судового оскарження 

обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене 

контролюючим органом або будь-яке інше рішення контролюючого 

органу є правомірним, покладається на контролюючий орган. 

У разі коли норма ПК України чи іншого нормативно-правового 

акта  або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових 

актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта 

суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) 

трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих 
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органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як 

платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається 

на користь платника податків. 

Відповідно до підпункту 14.1.162 пункту 14.1 статті 14 ПК 

України пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми 

грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством 

строки. 

Підстави та порядок нарахування пені врегульовані нормами 

Глави 12 «Пеня» Розділу ІІ «Адміністрування податків, зборів, 

платежів» ПК України [статті 129-132 ПК України - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17/paran2456#n2456]. 

  Студентам доцільно знати, що пеня нараховується на суму 

податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 

Національного банку України.  

За порушення строку зарахування податків до бюджетів або 

державних цільових фондів, установлених Законом України "Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку або 

органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує 

пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та 

штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе 

іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення 

порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів 

до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник 

податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або 

перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших 

платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи 

нараховану пеню або штрафні санкції. 

Суми пені зараховуються до бюджетів або державних цільових 

фондів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Поняття та зміст податкового обов’язку.  

2. Поняття грошового та податкового зобов’язання.  

3. Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання. 

4. Податковий борг.  

5. Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога. 

6. Оскарження рішень контролюючих органів.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2456#n2456
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2456#n2456
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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7. Поняття пені та підстави її нарахування. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Поняття та зміст податкового обов’язку.  

2. Виконання податкового обов’язку, момент припинення обов’язку 

по сплаті податків та зборів. 

3. Поняття грошового та податкового зобов’язання.  

4. Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання. 

5. Податковий борг.  

6. Співвідношення понять «грошове зобов’язання», «податкове 

зобов’язання» та «податковий» борг.  

7. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань та строки їх 

сплати. 

8. Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога. 

9. Оскарження рішень контролюючих органів.  
10. Поняття пені та підстави її нарахування. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. Рішення про донарахування податкових зобов’язань, прийняті 

контролюючим органом щодо платника податків:  

а) не можуть бути оскаржені; 

б) можуть бути оскаржені лише в адміністративному порядку; 

в) можуть бути оскаржені лише в судовому порядку; 

г) можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. 

2. У разі коли норма ПК України припускає неоднозначне (множинне) 

трактування прав та обов'язків платників податків або 

контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти 

рішення на користь як платника податків, так і контролюючого 

органу, рішення приймається:  

а) на користь платника податків; 

б) на користь контролюючого органу; 

в) рішення не приймається; 

г) рішення приймається з урахуванням узагальнюючих податкових 

консультацій. 

3. Рішення якого контролюючого органу, що прийнято за розглядом 

скарги платника податків, вважається остаточним і не підлягає 

подальшому адміністративному оскарженню: 

а) Державної фіскальної служби України; 
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б) рішення фіскальної служби обласного рівня; 

в) Державної митної служби України; 

г) суду. 

4. У разі коли останній день строків оскарження рішення 

контролюючого органу припадає на вихідний або святковий день, 

останнім днем таких строків вважається: 

а) день, що передує вихідному або святковому дню; 

б) перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем; 

в) цей вихідний або святковий день; 

г) другий робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. 

5. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня:   

а) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання 

платником податків податкового повідомлення-рішення; 

б) протягом 10 календарних днів, що настають за днем прийняття 

податкового повідомлення-рішення; 

в) протягом 15 календарних днів, що настають за днем направлення 

платнику податків податкового повідомлення-рішення; 

г) протягом 15 календарних днів, що настають за днем вручення 

платнику податків податкового повідомлення-рішення. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1. Користуючись інформаційними джерелами, скласти порівняльну 

таблицю ознак таких дефініцій як грошове зобов’язання, податкове 

зобов’язання, податковий борг. 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 33, 41, 45-47, 49-52. 

 

 

* * * 

Тема 9. Погашення податкового боргу 

Основні терміни та поняття: погашення податкового боргу, 

джерела сплати податкового боргу, податковий пріоритет, податковий 

керуючий, податкова застава, адміністративний арешт майна, повний 

арешт майна, умовний арешт майна, обмеження операцій на 

банківських рахунках, списання податкового боргу, розстрочка 

податкового боргу.  

 

При самостійному опрацюванні питань даної теми необхідно 

виходити з того, що згідно з пп. 14.1.152 п. 14.1 статті 14 ПК України 

під погашенням податкового боргу слід розуміти зменшення 
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абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним 

документом. 

Погашення податкового боргу може здійснюватись як самостійно 

платником податків, так і в примусовому порядку - органами 

державної фіскальної служби та державними виконавцями. 

За приписами п. 87.1 ст 87 ПК України джерелами самостійної 

сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу 

платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що 

отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних 

паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та 

з інших джерел, а також суми надміру сплачених платежів до 

відповідних бюджетів. 

Сплату грошових зобов’язань або погашення податкового боргу 

платника податків з відповідного платежу може бути здійснено також: 

а) за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви 

платника); 

б) за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших 

платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних 

бюджетів; 

в) за рахунок суми бюджетного відшкодування з податку на 

додану вартість (на підставі відповідної заяви платника) до 

Державного бюджету України. 

Джерелами погашення податкового боргу платника податків в 

примусовому порядку є не лише кошти платника податків, а і будь-яке 

майно з урахуванням обмежень, визначених ПК України та іншими 

законодавчими актами. 

 Орган стягнення, у разі якщо здійснення заходів щодо продажу 

майна платника податків не привело до повного погашення суми 

податкового боргу, може визначити додатковим джерелом погашення 

податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, 

строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на 

контролюючі органи. 

У разі відсутності у платника податків, що є філією, 

відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для 

погашення його грошового зобов'язання або податкового боргу, 

джерелом погашення грошового зобов'язання або податкового боргу 

такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може 

бути звернено стягнення. 

Перелік майна, яке не може бути використано як джерело 

погашення податкового боргу, визначено у п. 87.3 ст. 87 ПК України 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1969#n1969, ст. 56 ЗУ 

«Про виконавче провадження» та додатку до цього  

закону – Переліку видів майна громадян, на яке не може бути 

звернуто стягнення за виконавчими документами  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14/parao773#o773].  

Забороняється будь-яка уступка грошового зобов'язання або 

податкового боргу платника податків третім особам, крім випадків, 

 коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових 

зобов'язань платника податків є інші особи згідно ПК України. 

З урахуванням положень теорії податкового права та приписів ПК 

України слід виділити такі способи забезпечення виконання 

податкового обов’язку: податкова застава, адміністративний арешт 

майна, арешт коштів на рахунках у банку. 

Відповідно до п. 90.1 ст. 90 ПК України під податковим 

пріоритетом слід розуміти пріоритет податкової застави щодо 

пріоритету інших обтяжень (включаючи інші застави). 

Пріоритет податкової застави встановлюється згідно з вимогами 

статей 37-39 Закону України  «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1255-15/parao229#o229].  

Право податкової застави має пріоритет перед: 

1) будь-якими правами інших застав, що не були зареєстровані в 

держреєстрах застав рухомого чи нерухомого майна до виникнення 

права на таку податкову заставу; 

2) будь-якими правами інших застав, що виникли після моменту 

виникнення такого права на податкову заставу, незалежно від того, 

були зареєстровані права інших застав у держреєстрах заставного 

рухомого чи нерухомого майна чи ні; 

3) будь-якими правами інших застав, що виникли або були 

зареєстровані в держреєстрах заставного рухомого чи нерухомого 

майна в той самий день, коли виникло право податкової застави. 

Для оволодіння питанням про податкового керуючого студентам 

необідно дослідити зміст ст. 91 ПК України та Порядку призначення 

та звільнення, а також функції та повноваження податкового 

керуючого, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів 

України від 10.10.2013 № 578  [п.19 інформаційних джерел - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1837-13/paran15#n15]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1969#n1969
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14/parao773#o773
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1255-15/parao229#o229
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1837-13/paran15#n15
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Особливу увагу слід приділити порядку призначення податкового 

керуючого, його основним функціям і повноваженням. 

Опрацювання питань щодо податкової застави слід розпочати з 

вивчення дефініції податкової застави, дослідити зміст податкової 

застави, а потім ознайомитись з  підставами та порядком виникнення 

й припинення права податкової застави. 

Згідно з підпунктом 14.1.155 пункту 14.1 статті 14 ПК України 

податкова застава - спосіб забезпечення сплати платником податків 

грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у 

строк, визначений ПК України. 

Застава відноситься до найбільш поширених та ефективних 

способів забезпечення виконання податкового обов’язку. 

У податкову заставу передається майно платника податків, який 

має податковий борг. Право податкової застави виникає згідно з ПК 

України та не потребує письмового оформлення. 

Підстави виникнення та припинення податкової застави, а також 

порядок її застосування врегульовані ст. 88-93 ПК України та 

Порядком застосування податкової застави органами доходів і зборів, 

затвердженим Наказом Міністерства доходів і зборів України від 

10.10.2013 № 572  [п.20 інформаційних джерел - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1841-

13]. 

Право податкової застави виникає у разі: 

1) несплати у встановлені законом строки  суми грошового 

зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій 

декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку; 

2) несплати у встановлені законом строки  суми грошового 

зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня 

виникнення податкового боргу. 

 Право податкової застави поширюється на будь-яке майно 

платника податків, яке перебуває в його власності (господарському 

віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права 

і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника 

податків, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав 

власності у майбутньому. 

У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється 

податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника 

податків, право податкової застави поширюється на таке майно. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1841-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1841-13
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Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума 

податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Контролюючий орган зобов'язаний безоплатно зареєструвати 

податкову заставу у відповідному державному реєстрі. 

Платник податків зберігає право користування майном, що 

перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом. 

Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у 

податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу, а також у 

разі, якщо контролюючий орган впродовж десяти днів з моменту 

отримання від платника податків відповідного звернення не надав 

такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди. 

У разі якщо в податковій заставі перебуває лише готова 

продукція, товари та товарні запаси, платник податків може 

відчужувати таке майно без згоди контролюючого органу за кошти за 

цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від 

такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок 

виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу. 

У разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у 

податковій заставі, платник податків за згодою контролюючого органу 

зобов'язаний замінити його іншим майном такої самої або більшої 

вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за 

згодою контролюючого органу за умови часткового погашення 

податкового боргу. Заміна предмета застави може здійснюватися 

тільки за згодою контролюючого органу. 

Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня: 

1) отримання контролюючим органом підтвердження повного 

погашення суми податкового боргу в установленому законодавством 

порядку; 

2)  визнання податкового боргу безнадійним; 

3) набрання законної сили відповідним рішенням суду про 

припинення податкової застави у межах процедур, визначених 

законодавством з питань банкрутства; 

4) отримання платником податків рішення відповідного органу 

про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми 

грошового зобов'язання або його частини (пені та штрафних санкцій) 

внаслідок проведення процедури адміністративного або судового 

оскарження. 
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Підставою для звільнення майна платника податків з-під 

податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів 

є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з 

вищенаведених подій. 

Питання щодо порядку застосування адміністративного арешту 

майна регламентовано ст. 94 ПК України та Порядком застосування 

адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого 

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 568 

[п.18 інформаційних джерел - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1839-13]. 

 Адміністративний арешт майна платника податків є винятковим 

способом забезпечення виконання платником податків його 

обов'язків, визначених законом. 

Арешт майна полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо 

свого майна, яке підлягає арешту, зазначені у ПК України дії.  

Студентам необхідно дослідити обставини, при встановленні 

яких застосовується арешт майна, перелік яких закріплений в п. 94.2 

ст. 94 ПК України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1997#n1997. 

Арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке 

майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено 

стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника 

податків.  

Арешт на майно може бути накладено рішенням керівника 

контролюючого органу (його заступника), обґрунтованість якого 

протягом 96 годин має бути перевірена судом. 

Зазначений строк не включає добові години, що припадають на 

вихідні та святкові дні та не може бути продовжений в 

адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших 

державних органів, крім випадків, коли власника майна, на яке 

накладено арешт, не встановлено (не виявлено). У цих випадках таке 

майно перебуває під режимом адміністративного арешту протягом 

строку, визначеного законом для визнання його безхазяйним. 

Рішення керівника контролюючого органу (його заступника) 

щодо арешту майна може бути оскаржене платником податків в 

адміністративному або судовому порядку. 

Студентам слід запам'ятати, що арешт майна може бути повним 

або умовним. 

Повним арештом майна визнається заборона платнику податків 

на реалізацію прав розпорядження або користування його майном. У 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1839-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1997#n1997
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цьому випадку ризик, пов'язаний із втратою функціональних чи 

споживчих якостей такого майна, покладається на орган, який 

прийняв рішення про таку заборону. 

Умовним арештом майна визнається обмеження платника 

податків щодо реалізації прав власності на таке майно, який полягає в 

обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника 

відповідного контролюючого органу на здійснення платником 

податків будь-якої операції з таким майном. Зазначений дозвіл може 

бути виданий керівником контролюючого органу, якщо за висновком 

податкового керуючого здійснення платником податків окремої 

операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до 

зменшення ймовірності його погашення. 

Необхідно також дослідити підстави для припинення арешту 

майна, передбачені п. 94.19 ст. 94 ПК України. 

Обмеження операцій на банківських рахунках за приписами ПК 

України здійснюється виключно шляхом арешту коштів на рахунках.  

Разом з тим, студентам слід мати на увазі, що ПК України 

вживаються два поняття, які позначають арешт коштів на рахунках 

платника податків, - власне арешт коштів, а також зупинення 

видаткових операцій на рахунках платника податків. 

За таких обставин повноваження податкових органів щодо 

звернення до суду з вимогами як про накладення арешту на кошти 

платника податків (підпункт 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України), так і 

про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків 

(зокрема, передбачені нормами підпунктів 20.1.31 - 20.1.33 п. 20.1 ст. 

20 ПК України, п. 89.4 ст. 89, п. 91.4 ст. 91 ПК України), варто 

розуміти як право на звернення з вимогою про накладення 

адміністративного арешту на кошти платника податків, що 

перебувають на його рахунках у банку. 

Підстави для застосування арешту коштів на рахунках платника 

податків як і підстави адміністративного арешту майна є 

універсальними та визначені п. 94.2 ст. 94 ПК України. Обидва види 

арешту, за загальним правилом, застосовуються з однакових підстав, 

але розрізняються процедурою застосування - або за рішенням 

керівника податкового органу (щодо майна, відмінного від коштів), 

або за рішенням суду (арешт коштів). 

Водночас ПК України передбачені також інші, додаткові випадки 

накладення арешту на кошти платника податків (підпункти 20.1.31 -

 20.1.33 п. 20.1 ст. 20 ПК України).  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran897#n897
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran893#n893
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran896#n896
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran896#n896
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2018#n2018
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2060#n2060
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran893#n893
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran893#n893
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran896#n896
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Так, відповідно до підпункту 20.1.33 п. 20.1 ст. 20 ПК України 

органи державної податкової служби мають право звертатися до суду 

щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника 

податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, 

який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова 

вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може 

бути джерелом погашення податкового боргу. 

Наведена законодавча норма встановлює одночасно як право 

податкового органу на звернення до суду з вимогою про накладення 

арешту на кошти платника податків, так і підстави для реалізації цього 

повноваження. Такими підставами є: 1) відсутність майна, за рахунок 

якого може бути погашений податковий борг; 2) недостатність такого 

майна для погашення суми податкового боргу через те, що балансова 

вартість цього майна менша за відповідну суму податкового боргу; 3) 

майно не може бути джерелом погашення податкового боргу у 

відповідній сумі. 

Передумовою для успішного засвоєння наступного питання щодо 

розстрочення/відстрочення та списання податкового боргу є уважне 

дослідження змісту статей 100-101 ПК України, за результатами якого 

студентам необхідно чітко розмежовувати ці поняття, вміти 

розкривати їх характерні ознаки. 

Доцільно звернути увагу, що розстроченням, відстроченням 

грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків 

сплати платником податків його грошових зобов'язань або 

податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені із 

розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного 

банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу. 

Разом з тим, ці поняття відрізняються за підставами їх застосування та 

строками погашення.  

Поглибити знання з питання щодо списання податкового боргу 

можна шляхом дослідження не лише приписів ст.101 ПК України, а й 

положень Порядку списання безнадійного податкового боргу 

платників податків,  затвердженого Наказом Міністерства доходів і 

зборів України від 10.10.2013 № 577 [п.21 інформаційних джерел - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1844-13]. 

Останнім питання теми, яке заплановано для самостійного 

опрацювання, є питання щодо строків давності. 

Згідно з п. 102.1 статті 100 ПК України контролюючий орган має 

право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran897#n897
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1844-13
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податків, за загальним правилом, не пізніше закінчення 1095 дня, що 

настає за останнім днем граничного строку  подання податкової 

декларації, та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, 

нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова 

декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. 

Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає 

суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від 

такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або 

податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному 

або судовому порядку. 

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до 

податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму 

податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 

1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку. 

Студентам необхідно також знати, у яких випадках, передбачених 

п. 102.2  ст. 102 ПК України, грошове зобов'язання може бути 

нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку 

може бути розпочате без дотримання строку давності [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17/paran2246#n2246. 

 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового 

боргу платника податків.  

2.Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку.  

3.Податковий пріоритет.  

4.Поняття та функції податкового керуючого. 

5.Поняття та зміст податкової застави. 

6.Підстави виникнення та припинення податкової застави.  

7.Адміністративний арешт майна.  

8.Обмеження операцій на банківських рахунках.  

9.Списання та розстрочка податкового боргу.  

10.Строки давності. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового 

боргу платника податків.  

2.Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку.  

3.Податковий пріоритет.  

4.Поняття та функції податкового керуючого. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2246#n2246
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2246#n2246
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5.Поняття та зміст податкової застави. 

6.Підстави виникнення та припинення податкової застави.  

7.Адміністративний арешт майна.  

8.Обмеження операцій на банківських рахунках.  

9.Списання та розстрочка податкового боргу.  

10.Строки давності. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. Заборона платнику податків вчиняти щодо свого майна зазначені у 

ПК України дії є визначенням:   

а) арешту майна; 

б) арешту коштів; 

в) податкової вимоги; 

г) податкової заборони. 

2. Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума 

податкового боргу платника податків:  

а) дорівнює вартості його майна; 

б) перевищує двадцять п’ять неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян; 

в) не перевищує десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

г) не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

3. Строк, на який можуть бути зупинені видаткові операції на 

банківських рахунках платника податків:  

а) визначається контролюючим органом, але не більше двох місяців; 

б) визначається судом або контролюючим органом, але не більше 

трьох місяців; 

в) визначається судом, але не більше трьох місяців; 

г) визначається судом, але не більше двох місяців. 

4. Продаж майна платника податків провадяться:  

а) не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання 

(вручення) такому платнику податкової вимоги; 

б) не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання такому 

платнику податкової вимоги; 

в) не раніше ніж через 20 календарних днів з дня вручення такому 

платнику податкової вимоги; 
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г) не раніше ніж через 50 календарних днів з дня винесення 

податкової вимоги. 

5. Пріоритет податкової застави щодо пріоритету інших обтяжень 

встановлюється:  

а) судом; 

б) контролюючим органом; 

в) відповідно до закону; 

г) відповідно до наказу Державної фіскальної служби України. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1. Користуючись інформаційними джерелами, виписати підстави для 

припинення арешту майна. 

 

Інформаційні джерела: 1-3, 17-21, 33, 41, 45-47, 49-52. 

 

 

* * * 

Тема 10. Податковий контроль 

Основні терміни та поняття: податковий контроль, облік 

податків, фактична перевірка, камеральна перевірка, документальна 

перевірка, документальна виїзна перевірка, документальна невиїзна 

перевірка, документальна планова перевірка, документальна 

позапланова перевірка, інформаційно-аналітичне забезпечення 

діяльності контролюючого органу. 

 

Відповідно до п. 61.1 ст. 61 ПК України податковий контроль - 

система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою 

контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати 

податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань 

регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових 

операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Виділяють такі способи здійснення податкового контролю: 

1) ведення обліку платників податків; 

2) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючих органів; 

3) перевірок та звірок. 

Податковий контроль здійснюється контролюючими органами 

Державної фіскальної служби України в межах їх повноважень, 

встановлених ПК України. 
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Органи Служби безпеки України, податкової міліції, прокуратури 

та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі 

у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, 

та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань 

оподаткування. 

Питання правового регулювання обліку платників регламентовані 

у главі 6 розділу II «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових 

платежів)» ПК України.  

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для 

здійснення контролюючими органами контролю за правильністю 

нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих 

фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи. 

Взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах 

підлягають всі платники податків за місцезнаходженням юридичних 

осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання 

особи, а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, 

рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, 

які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. 

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з 

оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків 

виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів.  

Розрізняють таки види обліків: 

1) облік за основним місцем - облік платників податків за 

місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання особи; 

2) облік за неосновним місцем – облік платників податків за 

місцем розташування (реєстрації) підрозділів юридичної особи, 

рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, 

які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. 

Взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх 

відокремлених підрозділів здійснюється після їх державної реєстрації 

чи включення відомостей про них до відповідних державних реєстрів 

на умовах, що визначаються законодавчими актами України, крім 

випадків, визначених ПК України, коли органами реєстрації є 

контролюючі органи або коли проведення державної реєстрації 

платника податків у відповідному статусі законодавством не 

передбачається. 
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Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у 

контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до 

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. 

Фізичні особи - підприємці та особи, які мають намір провадити 

незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як 

самозайняті особи у контролюючих органах. 

При цьому, взяття на облік у контролюючих органах юридичних 

осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб 

здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або 

іншого податку та збору. 

Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за 

податковими номерами, порядок визначення яких встановлюється 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику. 

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, 

ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого 

паспорта. У паспортах зазначених осіб контролюючими органами 

робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які 

платежі за серією та номером паспорта.  

Ще одним способом податкового контролю є податкові перевірки 

платників податків, порядок проведення яких врегульований Гл. 8 ПК 

України, Наказом Державної податкової адміністрації України від 

22.12.2010 № 984 «Про затвердження Порядку оформлення 

результатів документальних перевірок з питань дотримання 

податкового, валютного та іншого законодавства» [п.22 

інформаційних джерел].  

За приписами ПК України контролюючі органи мають право 

проводити такі види перевірок: 

1) камеральні, 

2) документальні, 

3) фактичні перевірки. 

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у 

приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, 

зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків 

та даних системи електронного адміністрування податку на додану 

вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у 

системі електронного адміністрування податку на додану вартість, 
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даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних 

декларацій). 

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом 

якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати 

податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо 

укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з 

працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі 

податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та 

іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, 

первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та 

податковому обліку, а також отриманих в установленому 

законодавством порядку контролюючим органом документів та 

податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших 

платників податків. 

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем 

фактичного провадження платником податків діяльності, 

розташування господарських або інших об'єктів права власності 

такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом 

щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу 

готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових 

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, 

свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, 

дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового 

договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими 

особами). 

Документальні перевірки поділяються на:  

1) планові або позапланові;  

2) виїзні або невиїзні. 

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до 

плану-графіка перевірок. 

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані 

роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б 

однієї з обставин, визначених ПК України. 

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка 

проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем 

розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться 

така перевірка. 
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Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка 

проводиться в приміщенні контролюючого органу. 

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами 

контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення 

керівника такого органу або направлення на її проведення шляхом 

перевірки всієї податкової звітності суцільним порядком. 

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час 

проведення камеральної перевірки не обов'язкова. 

Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у 

плані-графіку проведення планових документальних перевірок. Про 

проведення такої перевірки керівником контролюючого органу 

приймається рішення, яке оформлюється наказом. 

Право на проведення документальної планової перевірки 

платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше 

ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки вручено під 

розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення копію наказу про проведення документальної планової 

перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку 

проведення такої перевірки. 

Періодичність проведення документальних планових перевірок 

платників податків визначається залежно від ступеня ризику в 

діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, 

середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем 

ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три 

календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних 

роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік. 

Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності 

хоча б однієї з таких обставин, передбачених ст. 78 ПК України. При 

цьому студентам слід звернути увагу, що обмеження у підставах 

проведення перевірок платників податків не поширюються на 

перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або 

перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження. 

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник 

контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. 

Право на проведення документальної позапланової перевірки 

платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку 

проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу 

про проведення документальної позапланової перевірки. 

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника 

податків (особи), на підставі рішення керівника контролюючого 
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органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику 

податків або його уповноваженому представнику, або особам, які 

фактично проводять розрахункові операції під розписку до початку 

проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з обставин, 

передбачених ст. 80 ПК України. 

Умовами допуску посадових осіб контролюючих органів до 

проведення документальних виїзних та фактичних перевірок  є 

пред’явлення (надіслання) представнику платника податків 

направлення на проведення перевірки, наказу про проведення 

перевірки, службового посвідчення. 

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених ПК 

України, платнику податків цих документів або  пред'явлення 

документів, що оформлені з порушенням вимог закону, є підставою 

для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу 

до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки. 

Тривалість документальних планових перевірок не повинна 

перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо 

суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників 

податків - 20 робочих днів. Продовження цих строків можливе за 

рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих 

днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого 

підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників 

податків - не більш як на 10 робочих днів. 

Тривалість документальних позапланових перевірок не повинна 

перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо 

суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, для фізичних осіб - 

підприємців, які не мають найманих працівників, - 3 робочі дні, інших 

платників податків - 10 робочих днів. Продовження цих строків 

можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 

10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів 

малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших 

платників податків - не більш як на 5 робочих днів. 

Тривалість фактичних перевірок не повинна перевищувати 10 

діб. Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням 

керівника контролюючого органу не більш як на 5 діб. 

При самостійному опрацюванні питання щодо взяття на облік 

юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів студентам необхідно 

опрацювати зміст статті 64 ПК України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17/paran1446#n1446, Наказом Міністерства фінансів України «Про 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1446#n1446
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1446#n1446
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затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 

09.12.2011 № 1588 – [п.24 інформаційних джерел].  

Студентам слід звернути увагу на те, що взяття на облік за 

основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених 

підрозділів як платників податків та зборів здійснюється на підставі 

відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, 

не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених 

відомостей контролюючими органами, без подання заяви 

представником юридичної особи. В такому випадку, взяття на облік 

підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) 

юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб. 

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, 

які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців, проводиться не пізніше наступного 

робочого дня з дня надходження від них відповідної заяви, яку 

платник податків зобов'язаний подати у десятиденний строк після 

державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту 

створення іншим способом), про що цим особам наступного робочого 

дня з дня взяття на облік надсилається  довідка про взяття на облік. 

 Порядок постановки на облік самозайнятих осіб врегульований 

ст. 65 ПК України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1446#n1446, Наказом 

Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Положення 

про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків» від 10.12.2013 № 779, Наказом Міністерства 

фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників 

податків і зборів» від 09.12.2011 № 1588 – [п.23-24 інформаційних 

джерел].  

Взяття на облік фізичних осіб - підприємців у контролюючих 

органах здійснюється за місцем їх державної реєстрації на підставі 

відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором. 

Приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення 

незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна 

реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та 

отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, 

сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення 

незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів 

після такої реєстрації зобов'язані стати на облік у контролюючому 

органі за місцем свого постійного проживання. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1446#n1446
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Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється контролюючим 

органом шляхом внесення записів до Державного реєстру фізичних 

осіб - платників податків не пізніше наступного робочого дня з дня 

отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для 

фізичних осіб - підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які 

здійснюють незалежну професійну діяльність). 

Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця 

передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців у день взяття на облік. 

Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується 

випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців, яка надсилається (видається) фізичній особі – 

підприємцю. Іншим самозайнятим особам наступного робочого дня з 

дня взяття на облік надсилається довідка про взяття на облік платника 

податків. 

При самостійному опрацюванні питання щодо інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу 

доцільно дослідити зміст глави 7 ПК України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page10.  

Студентам необхідно запам’ятати визначення поняття 

«інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючого 

органу», види заходів по здійсненню такого забезпечення (збір, 

опрацювання та використання інформації). 

З метою практичного застосування слід приділити увагу аналізу 

підстав та строків направлення запиту контролюючими органами до 

платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин (п. 73.3 

ст.73 ПК України). 

За приписами ст. 83 ПК України для посадових осіб 

контролюючих органів під час проведення перевірок підставами для 

висновків є: документи, податкова інформація; експертні висновки; 

судові рішення; інші матеріали, отримані контролюючими органами.  

Результати перевірок (крім камеральних та електронних 

перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються 

посадовими особами контролюючого органу та платниками податків 

або їх законними представниками (у разі наявності). У разі 

встановлення під час перевірки порушень складається акт, якщо 

порушення відсутні - довідка. 

Важливо звернути увагу на те, що акт (довідка), складений за 

результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які 

проводили перевірку, надається платнику податків, який зобов'язаний 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page10
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його підписати. У разі незгоди платника податків з висновками акта 

(довідки)  він зобов'язаний його підписати із зауваженнями, які він 

має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або 

окремо. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Визначення, способи здійснення податкового контролю та 

повноваження органів державної влади щодо його здійснення. 

2.Поняття та види обліку платників податків.  

3.Податкові перевірки: зміст, види, наслідки.  

4.Порядок проведення податкових перевірок.  

5.Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до 

проведення перевірок.  

6.Строки проведення перевірок. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Визначення, способи здійснення податкового контролю та 

повноваження органів державної влади щодо його здійснення. 

2.Поняття та види обліку платників податків.  

3.Податкові перевірки: зміст, види, наслідки.  

4.Порядок та строки проведення податкових перевірок.  

5.Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення 

перевірок.  
6.Документальне оформлення результатів перевірок. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів 

юридичних осіб.  

2.Порядок постановки на облік самозайнятих осіб.  

3.Шляхи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючого органу.  

4.Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення 

перевірок.  
5.Документальне оформлення результатів перевірок. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 
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1. Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, які 

не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, підтверджується: 

а) свідоцтвом про державну реєстрацію; 

б) випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; 

в) корінцем з картки обліку; 

г) довідкою про взяття на облік. 

2. Планова перевірка є різновидом: 

а) фактичної перевірки; 

б) камеральної перевірки; 

в) документальної перевірки; 

г) відсутній такий вид перевірки. 

3. Перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу 

виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 

(розрахунках) платника податків, є:  

а) фактичною перевіркою; 

б) камеральною перевіркою; 

в) документальною перевіркою; 

г) виїзною перевіркою. 

4. Перевірка, яка не передбачається у плані роботи контролюючого 

органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, 

визначених ПК України, є: 

а) плановою перевіркою; 

б) невиїзною перевіркою; 

в) позаплановою перевіркою; 

г)фактичною перевіркою. 

5. У разі встановлення під час перевірки порушень складається:  

а) акт; 

б) довідка; 

в) висновок; 

г) зауваження. 

3.Виконати навчальне завдання: 

3.1.Скласти порівняльну таблицю характерних ознак видів перевірок 

платників податків. 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 14, 16, 22-25, 33, 41, 45-52, 63. 
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* * * 

Тема 11. Відповідальність за порушення податкового 

законодавства 

Основні терміни та поняття: податкове порушення, метод 

переконання, метод примусу, види відповідальності, штрафні 

(фінансові) санкції 

Розпочати дослідження питань теми про відповідальність за 

порушення податкового законодавства необхідно з усвідомлення 

суспільної небезпеки податкових порушень. Система оподаткування 

сучасної правової держави з розвиненою  економікою повинна бути 

добре налагодженою задля врахування не лише інтересів  держави, а й 

суспільства в цілому та кожного платника податків окремо. 

Функціонування такої системи неможливе без запровадження певних 

правових гарантій, зокрема, встановлення відповідальності за 

порушення податкового законодавства.  

Студентам необхідно розуміти, що суспільна небезпека 

податкових правопорушень проявляється, перш за все, в їх 

протиправності, адже ст.67 Конституцій України, ПК України 

закріплено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в 

порядку і розмірах, встановлених законом. У зв’язку з цим, внаслідок 

недотримання вимог податкового законодавства спричиняється шкода 

суспільним відносинам у сфері господарської діяльності, створюються 

передумови для завдання матеріальних збитків державним та 

місцевим бюджетам.   

При опрацюванні другого питання теми варто виходити з того, 

що до основних методів впливу держави на податкові відносини слід 

віднести переконання та примус. Студентам повинні розмежовувати 

методи впливу та переконання та вміти називати їх основні ознаки та 

прояви. 

Зміст переконання полягає в тому, щоб суб'єкти цих відносин 

дотримувались вимог податкового законодавства через їх внутрішнє 

визнання, зумовлене високим рівнем правосвідомості, 

дисциплінованості,  а не через страх або «сліпе» підпорядкування 

вимогам влади. 

Проявами методу переконання є: роз'яснення завдань органів 

Державної фіскальної служби України та її органів, висвітлювання в 

засобах масової інформації основних напрямів їх діяльності; 

проведення заходів, спрямованих на забезпечення участі 
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громадськості у формуванні податкової та митної політики; надання 

податкових консультацій.
11  

Державний примус - це психологічний або фізичний вплив 

державних органів на певних осіб з метою примусити їх виконувати 

правові норми.
12

 

Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи 

бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх 

посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що 

призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, 

установлених ПК України та іншим законодавством, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Всі порушення законодавства про податки і збори поділяються на 

три види: 1) власне  податкові (як різновид фінансових 

правопорушень); 2) порушення законодавства про податки і збори, що 

містять ознаки адміністративного правопорушення; 3) порушення, що 

містять ознаки злочину.  

За порушення законів з питань оподаткування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної 

відповідальності: фінансова; адміністративна; кримінальна. В основу 

розмежування відповідальності платників податків покладено певний 

вид порушення законодавства про податки і збори.  

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних 

(фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.  

Студентам слід запам’ятати, що притягнення до фінансової 

відповідальності платників податків за порушення законів з питань 

оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за 

наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної 

або кримінальної відповідальності. 

                                                 
11 Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/976-

2008-%D0%BF 
План заходів щодо реалізації Державною фіскальною службою України Стратегії державної 

олітики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2015 рік, затверджений 

Головою Державної фіскальної служби України 30 січня 2015 року [Електронний ресурс]. -
Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/dpa-i-gromadskist/normativno-pravova-baza-u-

sferi/normativno-pravova-baza/63520.html 
12 Тимченко А. М. Деякі особливості державного примусу при реалізації податкових 
правовідносин / А. М. Тимченко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1031–1037. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011- 1/11tamrpp.pdf 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/dpa-i-gromadskist/normativno-pravova-baza-u-sferi/normativno-pravova-baza/63520.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/dpa-i-gromadskist/normativno-pravova-baza-u-sferi/normativno-pravova-baza/63520.html
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-%201/11tamrpp.pdf
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Порядок накладення штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) 

врегульований ст. 113-116 ПК України, зміст яких студент повинен 

опрацювати, звернувши особливу увагу на правові підстави, граничні 

строки їх застосування. 

Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів 

з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених не лише ПК 

України, а й іншими законами України. При цьому, слід відмітити, що 

застосування санкцій на підставі підзаконних нормативно-правових 

актів, не дозволяється. 

 Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), 

передбачених у статтях 117-128
1
 ПК України, не звільняє платників 

податків від обов'язку сплатити до бюджету належні суми податків та 

зборів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі 

органи, а також від застосування до них інших заходів, передбачених 

ПК України. 

Граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій 

(штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для 

нарахування податкових зобов'язань, а тому санкції можуть бути 

накладені не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем 

граничного строку подання податкової декларації, та/або граничного 

строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим 

органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за 

днем її фактичного подання.  

У разі застосування контролюючими органами до платника 

податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) такому платнику 

податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення - 

рішення. 

За одне податкове правопорушення контролюючий орган може 

застосувати тільки один вид штрафної (фінансової) санкції (штрафу). 

У разі вчинення платником податків двох або більше порушень 

санкції застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче 

порушення окремо. 

Порядок оскарження рішень контролюючих органів 

регламентований статтею 56 ПК України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page8.  

Студентам необхідно засвоїти, що рішення, прийняті 

контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному 

або судовому порядку. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page8
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У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган 

неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв 

будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за 

межі повноважень контролюючого органу, він має право звернутися 

до контролюючого органу вищого рівня із  скаргою про перегляд 

цього рішення. 

Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, - 

Державної фіскальної служби України, прийняте за розглядом скарги 

платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому 

адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому 

порядку. 

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим 

порядком вирішення спору. Рішення контролюючого органу, 

оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному 

оскарженню. 

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо 

визнання протиправним рішення контролюючого органу грошове 

зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим 

рішенням законної сили. 

Позовна заява про визнання неправомірним рішення, дії, 

бездіяльності та/або скасування рішення органів та 

посадових/службових осіб Державної фіскальної служби України 

подається платником податків до окружного адміністративного суду в 

порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства 

України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 

Для звернення до суду з позовом п. 56.18 ст. 56, ст. 102 ПК 

України встановлено 1095 днів, які обчислюються з дня, коли платник 

податків дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх 

прав та інтересів.  

Адміністративні справи вирішуються за вибором позивача 

адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом 

порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-

платника податків, або адміністративним судом за місцезнаходженням 

відповідача – контролюючого органу або його посадової/ службової 

особи. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Суспільна небезпека порушень податкового законодавства. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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2. Співвідношення переконання і примусу в податковому праві.  

3.Поняття та види податкових правопорушень.  

4.Види та підстави настання відповідальності за порушення 

податкового законодавства.   

5.Порядок накладення штрафів та застосування фінансових санкції. 

6.Порядок оскарження дій, рішень та бездіяльності органів Державної 

фіскальної служби України та їх посадових осіб. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Суспільна небезпека порушень податкового законодавства. 

2. Співвідношення переконання і примусу в податковому праві.  

3.Поняття та види податкових правопорушень.  

4.Види та підстави настання відповідальності за порушення 

податкового законодавства.   

5.Порядок накладення штрафів та застосування фінансових санкції. 
6.Порядок оскарження незаконних дій, рішень та бездіяльності 
органів Державної фіскальної служби України. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Виконати тестові завдання: 

1. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді:  

а) лише штрафів; 

б) лише пені; 

в) неустойки та пені; 

г) штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені. 

2. Пеню необхідно розглядати як: 

а) вид фінансової відповідальності; 

б) вид кримінального покарання; 

в) вид адміністративного стягнення; 

г) вид дисциплінарного стягнення. 

3. За приписами ПК України штрафні (фінансові) санкції можуть 

застосовуватись: 

а) лише на підставі ПК України; 

б) на підставі ПК України та інших законів з питань оподаткування; 

в) на підставі ПК України та підзаконних нормативно-правових актів; 

г) на підставі підзаконних нормативно-правових актів. 

4. За одне податкове правопорушення контролюючий орган може 

застосувати:  

а) декілька видів штрафних (фінансових) санкцій; 

б) тільки один вид штрафної (фінансової) санкції; 
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в) лише пеню; 

г) два та більше видів фінансових санкцій залежно від форми вини. 

5. У разі застосування контролюючими органами до платника 

податків штрафних (фінансових) санкцій такому платнику податків 

надсилаються: 

а) рішення про застосування штрафів; 

б) рішення про донарахування пені; 

в) податкові повідомлення – рішення; 

г) податкові рішення. 

2.Виконати навчальне завдання: 

2.1.Скласти структурно-логічну схему «Види відповідальності за 

порушення податкового законодавства» із зазначення характерних 

ознак видів відповідальності та правових підстав для притягнення до 

відповідальності. 
 

Інформаційні джерела: 1-11, 33, 41, 46-47, 49-52, 54, 58-59, 71. 

 

 

* * * 

Тема 12. Правові засади оподаткування прибутку 

підприємств 

Основні терміни та поняття: витрати, доходи, прибуток, збиток, 

активи, зобов’язання, амортизація, податкові різниці, фінансова 

звітність, звіт про фінансові результати. 

 
Податок на прибуток підприємств є загальнодержавним податком 

та за формою оподаткування відноситься до  класичних прямих 

податків, оскільки він прямо залежить від розміру прибутку платника 

податків та істотно впливає на його господарську діяльність.  

Правові засади оподаткування прибутку підприємств встановлені 

Розділом ІІІ ПК України (статті 133-142 ПК України). 

Для успішного оволодіння питаннями теми студентам необхідно 

вірно усвідомлювати зміст таких термінів: 

витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 

або розподілення власниками); 

доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 
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власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

власників); 

збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати; 

прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати; 

активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до 

отримання економічних вигод у майбутньому; 

зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 

економічні вигоди. 

Основними елементами податку на прибуток підприємств є 

платник, об’єкт та ставка оподаткування. 

Платників податку на прибуток підприємств слід поділити на 

резедентів та нерезидентів.  

 Платниками податку - резидентами є:  

1) суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять 

господарську діяльність як на території України, так і за її межами; 

2) Національний банк України, який розраховується з Державним 

бюджетом України відповідно до Закону України "Про Національний 

банк України"; 

3) Управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює 

діяльність відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю" щодо операцій і результатів діяльності із довірчого 

управління, що здійснюється таким управителем через фонд. 

Платниками податку - нерезидентами є: 

1) юридичні особи, які отримують доходи з джерелом походження 

з України, за винятком установ та організацій, що мають 

дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними 

договорами України; 

2) постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із 

джерелом походження з України або виконують агентські 

(представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх 

засновників. 

Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та 

організації, що одночасно відповідають таким вимогам: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/978-15
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- утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що 

регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; 

- установчі документи містять заборону розподілу отриманих 

доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), 

членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління 

та інших пов’язаних з ними осіб; 

- установчі документи передбачають передачу активів одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи 

(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення); 

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій. 

До неприбуткових організацій, що не є платниками податку, 

зокрема, можуть бути віднесені:  

- бюджетні установи;  

- громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні 

організації, благодійні організації, пенсійні фонди;  

- спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;  

- житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), 

садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); 

- об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації 

власників жилих будинків; 

- професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а 

також організації роботодавців та їх об’єднання; 

- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні 

об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

суб’єкти господарювання, що застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності. 

Об’єктом оподаткування є: 

1) 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; 

2) дохід за договорами страхування; 

3) дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України; 
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4) дохід операторів, отриманий від діяльності з випуску та 

проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних 

автоматів; 

5) дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, 

азартних ігор (у тому числі казино). 

Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків. 

Додатковими елементами правового механізму податку на 

прибуток підприємств є база оподаткування, обчислення і сплата 

податку, звільнення від оподаткування, особливості податкової 

звітності. 

Базою оподаткування податку на прибуток підприємств є грошове 

вираження об’єкту оподаткування. 

За вимогами ст. 137 ПК України податок на прибуток підприємств 

нараховується платником самостійно за встановленою ПК України 

ставкою від відповідної бази оподаткування. 

Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, 

зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в 

частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки). 

Для самостійного опрацювання студентами заплановано питання 

щодо податкового (звітного) періоду, а результатами вивчення якого 

судентам необхідно вміти зазначати, чому дорівнює цей період та 

який порядок його визначення. 

При дослідженні питань про фінансовий результат, амортизацію та 

різзниці необхідно керуватися навчальним посібником [п.48 

літератури - С. 197-208] та національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності [п.29-31 інформаційних джерел].  

Доцільно звернути увагу також на зміст понять амортизація, 

фінансова звітність та звіт про фінансові результати. 

Амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, 

інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, 

протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства за звітний період. 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про 

доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. 

Згідно з пп. 49.18.2  п. 49.18, п. 49.20 ст. 49 ПК України податкові 

декларації з податку на прибуток підприємств подаються за базовий 

звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу  
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протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним 

днем звітного (податкового) кварталу (півріччя). Якщо останній день 

строку подання податкової декларації припадає на вихідний або 

святковий день, то останнім днем строку вважається операційний 

(банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. 

При підготовці останнього питання, запланованого для 

самостійного опрацювання, студентам необхідно запам’ятати, що 

звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, 

які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною 

власністю, прибуток Чорнобильської АЕС та прибуток підприємств, 

отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок 

коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України 

до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної 

програми - Плану здійснення заходів на об’єкті "Укриття"  - за умови 

дотримання приписів, передбачених ст. 142 ПК України.   

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку 

підприємств. Основні терміни та їх визначення.  

2.Основні елементи податку на прибуток підприємств.  

3.Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток 

підприємств.      

4.Обчислення податку на прибуток підприємств. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Основні елементи податку на прибуток підприємств.  

2 Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток 

підприємств.      

3.Обчислення податку на прибуток підприємств. 

4.Визначення фінансового результату оподаткування.  

5.Поняття амортизації. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Поняття податкового періоду.  

2.Визначення фінансового результату оподаткування.  

3.Поняття амортизації. 

4.Різниці, що виникають при формуванні резервів та при здійсненні 

фінансових операцій.  

5.Податкова звітність. 

6. Звільнення від оподаткування. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми, підготуватись до 

словникового диктанту. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. Базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств 

становить:  

а) 16 відсотків; 

б) 10 відсотків; 

в) 20 відсотків; 

г) 18 відсотків. 

2. Податок на прибуток підприємств є:  

а) загальнодержавним податком; 

б) місцевим податком; 

в) місцевим збором; 

г) митом. 

3. Податок на прибуток підприємств є: 

а) прямим податком; 

б) непрямим податком; 

в) майновим податком; 

г) місцевим податком. 

4. До неприбуткових організацій, що не є платниками податку, не 

можуть бути віднесені:  

а) бюджетні установи;  

б) юридичні особи; 

в) громадські об’єднання; 

г) політичні партії. 

5. Податок на прибуток підприємств може бути нарахований: 

а) лише платником податку самостійно; 

б) як платником податку, так і контролюючим органом; 

в) виключно посадовою особою контролюючого органу; 

г) платником податку із обов’язковим застосуванням вказівок ДФС 

України. 

3.Виконати практичне завдання: 

3.1. Користуючись Єдиним державним реєстром судових рішень, 

письмово навести 2 приклади практики ВАСУ або ВСУ з питань теми, 

що вивчена. При виконанні цього завдання та аналогічних завдань до 

інших тем студентам необхідно вказати номер справи, дату 

постановлення судом рішення, коротку фабулу справи та правову 

позицію суду; вміти усно пояснити причини розбіжностей у судовій 

практиці. 



102 

Інформаційні джерела:  1-3, 29-31, 33, 41, 45, 47-52. 

 

 

* * * 

Тема 13. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб 
Основні терміни та поняття: податок на доходи фізичних осіб, 

загальний оподатковуваний дохід, загальний місячний 

оподатковуваний дохід, податковий ангент, податкова знижка, 

податкова соціальна пільга. 

 

Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб визначені у 

Розділі ІV «Податок на доходи фізичних осіб» ПК України [статті 162-

179 ПК України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3610#n3610]. 

 Платниками податку на доходи фізичних осіб є: 

- фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 

походження в Україні, так і іноземні доходи; 

- фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 

походження в Україні; 

- податковий агент. 

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з 

джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та 

імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо 

доходів, які він отримує безпосередньо від провадження 

дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором 

діяльності. 

У разі смерті платника податку або оголошення його судом 

померлим чи визнання безвісно відсутнім або втрати ним статусу 

резидента (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента 

згідно з ПК України) податок за останній податковий період 

справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до 

цього останнім податковим періодом вважається період, який 

закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого 

платника податку, винесення такого судового рішення чи втрата ним 

статусу резидента. У разі відсутності нарахованих доходів податок 

сплаті не підлягає. 

Якщо фізична особа - платник податку вперше отримує 

оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший 

податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3610#n3610
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Об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб - 

резидента є: 

1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 

2)  доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 

3) іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за 

межами України. 

Об'єктом оподаткування нерезидента є: 

1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела 

його походження в Україні; 

2) доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання). 

Порядок визначення ставок податку регламентований [ст. 167 ПК 

України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page17]. Студентам до 

обов'язкового запам'ятовування слід віднести розмір ставок 

оподаткування доходів, нарахованих у зв’язку з трудовими 

відносинами, за цивільно-правовими договорами, з отриманням 

пасивних доходів, внаслідок виграшу чи призу.  

Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є 

загальний оподатковуваний дохід. 

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який 

підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на 

користь платника податку протягом звітного податкового періоду. 

У разі використання права на податкову знижку базою 

оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який 

визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу 

на суми податкової знижки такого звітного року. 

Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження 

господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний 

оподатковуваний дохід. 

Загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми 

оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) 

протягом такого звітного податкового місяця. 

Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які 

остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, 

надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного 

оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими 

правилами, визначеними ПК України. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page17
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Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі 

загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, 

отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, 

отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження 

господарської діяльності, та доходів, отриманих фізичною особою, яка 

провадить незалежну професійну діяльність. 

ПК України детально визначено, які доходи повинні включатися до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку, а які ні [п. 164.2 ст. 164, ст. 165 ПК України - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17/paran3610#n3610]. 

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи 

платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій 

формах. 

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді 

валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в 

іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі 

доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного 

банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких 

доходів. 

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій 

формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за 

звичайними цінами, 

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база 

оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена 

на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у 

випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до 

недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону 

сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму 

податкової соціальної пільги за її наявності. 

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-

правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база 

оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, 

зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. 

Платник податку має право на податкову знижку за наслідками 

звітного податкового року. 

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням 

конкретних сум відображаються платником податку у річній 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3610#n3610
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3610#n3610
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податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно 

наступного за звітним податкового року. 

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом 

звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені 

відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема 

квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими 

касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця 

товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених 

документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких 

товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). 

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, 

встановлений п. 166.3 ст. 166 ПК України. Зміст вказаної норми 

підлягає опрацюванню студентами. 

ПК України також передбачені певні обмеження права на 

нарахування податкової знижки: 

- податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який 

має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так 

само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання 

відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомила про це відповідний 

контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті; 

- загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку 

в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного 

загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого 

як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень ПК України; 

- якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за 

звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за 

наслідками звітного податкового року, таке право на наступні 

податкові роки не переноситься. 

Платник податку має право на зменшення суми загального 

місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного 

роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної 

пільги: 

- у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового 

мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 

встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для 

будь-якого платника податку; 

- у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового 

мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), - для 
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платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 

років, - у розрахунку на кожну таку дитину; 

- у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам розміру прожиткового 

мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), - для 

такого платника податку, який: 

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 

піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; 

б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину 

віком до 18 років; 

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради 

УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи; 

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом; 

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім 

інвалідів; 

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, 

що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи 

журналістів; 

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період 

після Другої світової війни; 

- у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам розміру прожиткового 

мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), - для 

такого платника податку, який є: 

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм 

Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена 

Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями 

"За відвагу"; 

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або 

особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з 

числа учасників бойових дій на території інших країн у період після 

Другої світової війни; 

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць 

примусового утримання під час Другої світової війни або особою, 

визнаною репресованою чи реабілітованою; 

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього 

СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що 

перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані 

фашистською Німеччиною та її союзниками; 
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ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього 

Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 

08.09.1941 по 27.01.1944. 

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого 

платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки 

за одним місцем його нарахування (виплати). 

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне 

обрання місця застосування податкової соціальної пільги. 

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до 

нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання 

роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та 

документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у 

податковій звітності всі випадки застосування або незастосування 

податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників 

податку заявами про застосування пільги, а також заявами про 

відмову від такої пільги. 

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до: 

- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 

- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного 

податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді 

стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, 

студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, 

що виплачуються з бюджету; 

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької 

діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. 

Податкова соціальна пільга до заробітної плати державних 

службовців застосовується під час її нарахування до завершення 

нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, але з 

поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги. 

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, 

нарахованого на користь платника податку протягом звітного 

податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї 

відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), 

якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного 

прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до 

найближчих 10 гривень. 

Роботодавець платника податку зобов'язаний здійснити, у тому 

числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, 

перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у 
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вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної 

пільги: 

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час 

нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року; 

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування 

податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування; 

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником 

податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем. 

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) 

податку з доходів фізичних осіб до бюджету регламентований ст. 168 

ПК України.  

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) 

оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний 

утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, 

використовуючи встановлену законом ставку податку. 

Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час 

виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. 

Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за 

умови одночасного подання розрахункового документа на 

перерахування цього податку до бюджету. 

Якщо окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не 

підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є 

звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний 

самостійно включити суму таких доходів до загального річного 

оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію. 

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи 

виплачується готівкою з каси податкового агента, податок 

сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського 

дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). 

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, 

але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який 

підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає 

перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені 

для місячного податкового періоду. 

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є 

податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму 

таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та 

подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового 

року, а також сплатити податок з таких доходів. 
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Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковий 

агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її 

філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, 

представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) 

за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-

правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або 

форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або 

негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та 

сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи 

з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, 

подавати податкову звітність контролюючим органам та нести 

відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому 

ПК України. 

Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент 

або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької 

діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку у контролюючих 

органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність. 

Розрахунок податкових зобов'язань з оподатковуваного доходу 

платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться 

податковим агентом (у тому числі роботодавцем, органами 

Пенсійного фонду України). 

Фізична особа, відповідальна за нарахування та утримання 

податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету: 

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, - за 

місцем реєстрації у контролюючих органах; 

б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу 

майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів 

дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам - 

за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання 

свідоцтв); 

в) в інших випадках - за її податковою адресою; 

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку 

здійснює контролюючий орган за місцезнаходженням юридичної 

особи або її відокремленого підрозділу; 

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи 

(податкової декларації) врегульований ст. 179 ПК України.  

Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про 

майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до ПК 

України.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2179-13/paran16#n16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2179-13/paran16#n16
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Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації 

вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо 

такий платник податку отримував доходи: 

від податкових агентів, які не включаються до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу; 

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру 

нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо 

передбачених цим розділом; 

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при 

нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок 

відповідно до цього розділу; 

у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу 

оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено 

податок. 

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на 

постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого 

органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що 

передують виїзду. 

Платники податку звільняються від обов'язку подання податкової 

декларації незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками 

податку, якщо вони: 

- є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при 

цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі 

батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року; 

- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до 

позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території 

інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; 

- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового 

року; 

- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець 

звітного податкового року. 

Податкова декларація заповнюється платником податку 

самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою 

платником податку здійснювати таке заповнення. 

Обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від 

імені платника податку покладається на таких осіб: 

опікуна або піклувальника - щодо доходів, отриманих 

малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом 

недієздатною; 
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спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) - щодо 

доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником 

податку, який помер; 

державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи 

щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, 

визначеного в установленому порядку банкрутом. 

Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає 

за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в 

поданій нею податковій декларації. 

Сума податкових зобов'язань, донарахована контролюючим 

органом, сплачується до відповідного бюджету. 

Забезпечення виконання податкових зобов'язань з податку на 

доходи фізичних осіб здійснюється шляхом закріплення в ст. 176 ПК 

України обов’язків платника податку та додатково - обов’язків 

податкового агента. 

Платники податку зобов'язані: 

а) вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для 

визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі 

якщо такий платник податку зобов'язаний подавати декларацію або 

має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених 

податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку; 

б) отримувати та зберігати протягом строку давності документи 

первинного обліку; 

в) подавати податкову декларацію за встановленою формою у 

визначені законом строки у випадках, коли таке подання є 

обов'язковим. 

г) подавати особам, які визначені відповідальними за утримання 

(нарахування) та сплату податку до бюджету, документи на 

підтвердження права платника податку, який отримує такі доходи, на 

застосування соціальних податкових пільг; 

ґ) у порядку, визначеному законом, допускати посадових 

(службових) осіб контролюючого органу на територію або до 

приміщень, що використовуються платником податку для отримання 

доходів від провадження господарської діяльності; 

д) здійснювати заходи, передбачені ПК України, у разі зміни 

підстав для отримання податкової соціальної пільги; 

е) своєчасно сплачувати узгоджену суму податкових зобов'язань, 

а також суму штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих 

контролюючим органом, та пені, за винятком суми, що оскаржується в 

адміністративному або судовому порядку.  
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Особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані: 

а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати 

(перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на 

користь платника податку та оподатковується до або під час такої 

виплати за її рахунок; 

б) подавати у строки, встановлені для податкового 

кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого 

з них податку до контролюючого органу за місцем свого 

розташування; 

в) подавати на вимогу платника податку відомості про суму 

виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних 

податкових пільг, суму утриманого податку та інші відомості; 

г) нести відповідальність у випадках, визначених ПК України. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Основні елементи податку на доходи фізичних осіб: платники 

податку, об’єкт оподаткування, ставка податку.  

2.Додаткові елементи правового механізму податку на доходи 

фізичних осіб. Загальний оподатковуваний дохід. Податкова знижка. 

Податкові соціальні пільги. Порядок нарахування, утримання та 

сплати нарахованого податку до бюджету. Річна декларація про 

майновий стан і доходи та порядок її подання.  

3.Особи, відповідальні за утримання та сплату (перерахування) 

податку до бюджету.  

4.Забезпечення виконання податкових зобов’язань.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Основні елементи податку на доходи фізичних осіб платники 

податку, об’єкт оподаткування, ставка податку.  

2.Додаткові елементи правового механізму податку на доходи 

фізичних осіб. Загальний оподатковуваний дохід. Податкова знижка. 

Податкові соціальні пільги. Порядок нарахування, утримання та 

сплати нарахованого податку до бюджету. Річна декларація про 

майновий стан і доходи та порядок її подання.  

3.Особи, відповідальні за утримання та сплату (перерахування) 

податку до бюджету.  

4.Забезпечення виконання податкових зобов’язань.  

5.Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів: доходу 

від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0228-14/paran20#n20
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(піднайм); процентів, дивідендів виграшів та призів, благодійної 

допомоги доходів, коштів, отриманих платником податку на 

відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк; 

доходів, отриманих нерезидентами. іноземних доходів; операцій з 

продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна; операцій з продажу або 

обміну об'єктів рухомого майна; доходів, отриманих фізичною особою 

- підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, 

що обрали спрощену систему оподаткування доходів, отриманих 

фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Виконати тестові завдання: 

1. Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову 

знижку за наслідками:  

а) звітного кварталу; 

б) звітного місяця; 

в) звітного податкового року; 

г) податкової декади. 

2. При визначенні бази оподаткування податком на доходи фізичних 

осіб враховуються доходи платника податку, отримані ним:  

а) у валютних цінностях; 

б) виключно у негрошовій формі; 

в) лише у грошовій формі; 

г) як у грошовій, так і негрошовій формах. 

3. За приписами ПК України для цілей оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб не визначається пасивним доходом:  

а) роялті; 

б) дивіденди. 

в) інвестиційний прибуток, 

г) заробітна плата. 

4. Якщо фізична особа - платник податку на доходи фізичних осіб  

вперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового 

періоду, то перший податковий період розпочинається:  

а) з першого числа місяця, наступного за податковим періодом, в 

якому отримано доход;  

б) з першого січня року, наступного за роком, в якому отримано дохід; 

в) з дня отримання таких доходів; 

г) з 31 числа податкового періоду, в якому отримано дохід. 
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5. У разі смерті платника податку або оголошення його судом 

померлим чи визнання безвісно відсутнім податок на доходи фізичних 

осіб: 

а) не справляється ніколи; 

б) справляється з нарахованих на його користь доходів за останній 

податковий період, який закінчується днем смерті або винесення 

судового рішення;  

в) справляється з доходів членів його сім’ї;  

г) справляється за рахунок спадщини. 

2.Виконати практичне завдання: 

2.1. Користуючись Єдиним державним реєстром судових рішень, 

письмово навести 2 приклади практики ВАСУ або ВСУ з питань теми, 

що вивчена.  

 

Інформаційні джерела: 1-3, 33, 41, 45, 47-52. 

 

* * * 

Тема 14. Правове регулювання непрямого  

оподаткування в Україні 

Основні терміни та поняття: непрямі податки, податок на 

додану вартість (ПДВ), податкове зобов’язання, податковий кредит, 

податкова накладна, бюджетне відшкодування, місце постачання 

товару, місце постачання послуг, електронне адміністрування ПДВ, 

акцизний податок. 

 

Непрямі податки - податки на товари (роботи, послуги), що 

встановлюються як надбавка до цін на ці товари (роботи, послуги) і не 

залежать від доходів платників податків.  

В Україні використовуються три види непрямих податків: 

акцизний податок, податок на додану вартість і мито, які згідно з 

приписами ст. 9 ПК України належать до загальнодержавних податків. 

  Правове регулювання правовідносин щодо податку на додану 

вартість (далі – ПДВ) відбувається на підставі правових норм Розділу 

V «Податок на додану вартість» ПК України [статті 180-211 ПК 

України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran4379#n4379].  

Платником ПДВ є: 

1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити 

господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним 

рішенням як платник податку; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran4379#n4379
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2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як 

платник податку; 

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України 

в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається 

відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через 

митний кордон України відповідно до Митного кодексу України; 

4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про 

спільну діяльність без утворення юридичної особи; 

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з 

ПДВ щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням 

майна, що отримане в управління за договорами управління майном, 

крім управителів майна, які здійснюють управління активами 

інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, 

фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю; 

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого 

майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за 

яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за 

правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у 

власність держави; 

7) особа, що уповноважена вносити податок з об'єктів 

оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг 

підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що 

перебувають у підпорядкуванні платника податку; 

8) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий 

облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції. 

Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ у разі, 

якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання 

товарів/послуг, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 

12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без 

урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником 

єдиного податку першої - третьої групи. Така особа зобов'язана 

зареєструватися у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням 

(місцем проживання) шляхом подання реєстраційної заяви не пізніше 

10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше 

досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, або не пізніше 10 числа 

першого місяця, в якому  здійснено перехід зі спрощеної системи 

оподаткування, яка не передбачала сплату ПДВ. 

У разі зміни ставки єдиного податку реєстраційна заява подається 

не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що 

передбачає сплату податку на додану вартість. 

Добровільна реєстрація платників ПДВ проводиться у випадках, 

коли особа, яка не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги 

оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від 1000000 

гривень вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник 

податку. Така реєстрація здійснюється за реєстраційною заявою 

платника податку, яка подається не пізніше ніж за 20 календарних 

днів до початку податкового періоду, з якого такі особи 

вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий 

кредит і виписку податкових накладних.. 

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять 

товари на митну територію України в обсягах, що підлягають 

оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під 

час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого 

податку. 

Заява про реєстрацію особи як платника ПДВ подається: 

- контролюючому органу - особисто такою фізичною особою або 

безпосередньо керівником чи представником юридичної особи - 

платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи 

та повноважень); 

- контролюючому органу - засобами електронного зв’язку в 

електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 

електронного підпису підзвітних осіб, якщо з цим органом укладено 

договір про визнання електронних документів; 

- державному реєстратору - як додаток до реєстраційної картки, 

що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця.  

Студентам потрібно також дослідити строки внесення 

контролюючим органом до реєстру платників податку записів про 

реєстрацію осіб як платників ПДВ та дати такої реєстрації, визначені 

п. 183.9 ст. 183 ПК України, адже саме від дати реєстрації особи 

вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на виписку 

податкових накладних. 

Необхідно запам’ятати, що будь-яка особа, яка підлягає 

обов'язковій реєстрації як платник податку, але не подала до 

контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за 

ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого 

платника без права нарахування податкового кредиту та отримання 

бюджетного відшкодування.    
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Потребують уважного вивчення підстави та строки анулювання 

реєстрації платника ПДВ, яке необхідно провести шляхом  

дослідження змісту ст. 184 ПК України.  

При опрацюванні питання щодо об’єкта та бази оподаткування 

ПДВ слід керуватися приписами статей 185-192 ПК України, 

звернувши увагу не лише на вказані терміни, а й на місце постачання 

товарів та місце постачання послуг, що мають суттєве значення для 

успішного оволодіння знаннями з питання, що вивчається. 

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з: 

а) постачання товарів та послуг, місце постачання яких 

розташоване на митній території України; 

б) ввезення товарів на митну територію України; 

в) вивезення товарів за межі митної території України; 

г) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і 

багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим 

та авіаційним транспортом. 

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг 

визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням 

загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове 

державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг 

стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та 

акцизного податку на спирт етиловий, що використовується 

виробниками для виробництва лікарських засобів. 

При цьому база оподаткування операцій з постачання: 

- товарів/послуг - не може бути нижче ціни придбання таких 

товарів/послуг,  

- самостійно виготовлених товарів/послуг - не може бути нижче 

їх собівартості,  

- необоротних активів - не може бути нижче балансової 

(залишкової) вартості:  

за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок 

звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі 

операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із 

звичайної ціни), за винятком: товарів (послуг), ціни на які підлягають 

державному регулюванню; газу, який постачається для потреб 

населення. 

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-

які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що 

передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через 

будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості 
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товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не 

включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти 

річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок 

невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань. 

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких 

розмірах: 

а) 20 відсотків – основна ставка – по всіх операціях, крім 

операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від 

оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка та 

7 відсотків; 

б) 0 відсотків – по операціях, перелік яких визначений ст. 195 ПК 

України; 

в) 7 відсотків по операціях з постачання на митній території 

України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, 

дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до 

Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів 

та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах 

клінічних випробувань. 

Для успішного вивчення наступного питання щодо порядку 

визначення суми ПДВ необхідно чітко усвідомлювати зміст таких 

термінів як податкове зобов’язання з ПДВ (пп. 14.1.179 п. 14.1 ст. 14 

ПК України), податковий кредит (пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 ПК 

України), податкова накладна (ст. 201 ПК України), бюджетне 

відшкодування (пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 ПК України). 

Визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до 

Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню 

відбувається в порядку, визначеному ст. 200 ПК України: 

1) сума податку визначається як різниця між сумою податкового 

зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового 

кредиту такого звітного (податкового) періоду. 

2) при позитивному значенні суми різниці вона підлягає сплаті 

(перерахуванню) до бюджету; 

3) при від’ємному значенні суми різниці така сума: 

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, 

що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі 

розстроченого або відстроченого) в частині, що не перевищує суму, 

обчислену за електронним адмініструванням ПДВ на момент 

отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі 

відсутності податкового боргу - 
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б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у 

сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у 

попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких 

товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не 

перевищує суму, обчислену за електронним адмініструванням ПДВ на 

момент отримання контролюючим органом податкової декларації, 

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту 

наступного звітного (податкового) періоду. 

Платник податку, який має право на отримання бюджетного 

відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного 

відшкодування, подає відповідному контролюючому органу 

податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного 

відшкодування, яка відображається у податковій декларації. 

Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним 

терміном отримання податкової декларації, контролюючий орган 

проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. 

Контролюючий орган зобов'язаний у п'ятиденний строк після 

закінчення перевірки подати органу, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів висновок із зазначенням суми, що 

підлягає відшкодуванню з бюджету. 

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, видає платнику 

податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом 

перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський 

рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п’яти 

операційних днів після отримання висновку контролюючого органу. 

 У разі якщо за результатами перевірки сум податку, заявлених до 

відшкодування, розпочинається процедура адміністративного або 

судового оскарження, орган, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів припиняє процедуру 

відшкодування в частині оскаржуваної суми до набрання законної 

сили судовим рішенням. 

Після закінчення процедури адміністративного або судового 

оскарження контролюючий орган протягом п'яти робочих днів, що 

настали за днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний 

подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних 

коштів висновок із зазначенням суми податку, що підлягає 

відшкодуванню з бюджету. 



120 

Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування 

податку мають платники податку, які відповідають одночасно таким 

критеріям: 

1) не перебувають у судових процедурах банкрутства; 

2) юридичні особи та фізичні особи - підприємці, включені до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про: а) 

відсутність підтвердження відомостей; б) відсутність за 

місцезнаходженням (місцем проживання); в) прийняття рішень про 

виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця; г) визнання повністю або частково 

недійсними установчих документів чи змін до установчих документів 

юридичної особи; ґ) припинення державної реєстрації юридичної 

особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

3) мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких 

на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази 

суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на 

один рік від банківської установи фінансову гарантію, а також: 

а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка 

(питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних 

звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 

відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з 

квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох 

послідовних звітних періодів) або 

б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше 

ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. 

Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне 

відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого 

відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, 

сплачену у складі вартості придбаних /споруджених необоротних 

активів незалежно від того, чи були вони введенні в експлуатацію; 

4) не мають податкового боргу.  

Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за 

результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 

календарних днів, наступних за граничним терміном отримання 

податкової декларації. 

Контролюючий орган зобов’язаний протягом п’яти робочих днів 

після закінчення перевірки:  
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-або подати органу, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає 

відшкодуванню з бюджету;  

-або за заявою платника податку до відповідного контролюючого 

органу зарахувати таку суму в рахунок сплати грошових зобов’язань 

або погашення податкового боргу такого платника податку з інших  

платежів, що сплачуються до Державного бюджету України. 

У разі наявності у платника податку податкового боргу 

бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума податку, 

зменшена на суму такого податкового боргу. 

У разі виникнення у платника податку необхідності зміни 

напряму узгодженого бюджетного відшкодування, такий платник 

податку має право подати відповідну заяву до контролюючого органу, 

який протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої заяви 

повинен її задовольнити. 

Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних 

коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного 

відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка 

на поточний банківський рахунок платника податку в 

обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після 

отримання висновку контролюючого органу. 

Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі 

заборгованості бюджету) є доходи бюджету, до якого сплачується 

податок. 

Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату 

бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, 

отриманих від цього податку в окремих регіонах України. 

При опрацюванні питання щодо електронного адміністрування 

ПДВ необхідно знати, що система електронного адміністрування ПДВ 

забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку: 

- суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових 

накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному 

реєстрі податкових накладних; 

- суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на 

митну територію України; 

- суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі 

електронного адміністрування податку на додану вартість; 

- суми податку, на яку платники мають право зареєструвати 

податкові накладні та розрахунки коригування до податкових 

накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, тощо. 
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Порядок електронного адміністрування податку на додану 

вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в 

системі електронного адміністрування податку на додану вартість. 

Податкова декларація з ПДВ подається 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, зазначена платником податку в 

поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 

календарних днів, що настають за останнім днем відповідного 

граничного строку  для подання податкової декларації. 

Правове регулювання відносин у сфері справляння акцизного 

податку регламентовано Розділом VІ «Акцизний податок» ПК 

України [ст. 212-230 ПК України - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran5401#n5401].  

Платниками акцизного податку є: 

1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній 

території України, у тому числі з давальницької сировини. 

2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари 

(продукцію) на митну територію України. 

3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить 

підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, 

що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства. 

4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари 

(продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, 

підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до 

кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за 

правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у 

власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації 

(продажу) в установленому законодавством порядку. 

5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи 

розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на 

митну територію України із звільненням від оподаткування. 

6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, 

що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення 

таких вимог. 

7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового 

використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran5401#n5401
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ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 

1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов. 

8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами 

(продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від 

оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового 

використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких 

умов. 

9. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка 

здійснює реалізацію підакцизних товарів. 

10. Оптовий постачальник електричної енергії. 

11. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право 

здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної 

енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії. 

12. Особа - власник ввезеного на митну територію України 

вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий 

автомобіль, з якого справляється акцизний податок. 

13. Особа, яка реалізує пальне. 

Реєстрація осіб як платників акцизного податку: 

- суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва 

підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, - здійснюється на 

підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії. 

- особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які 

здійснюють реалізацію підакцизних товарів, - здійснюється  

контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу 

товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного 

податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність. 

- інших платники – здійснюється контролюючими органами за 

місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних 

осіб - підприємців, не пізніше граничного терміну подання декларації 

акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську 

діяльність. 

Об'єктами оподаткування акцизним податком є операції з: 

1) реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції); 

2) реалізації та/або передачі в межах одного підприємства 

підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, 

промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення 

внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу; 
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3) ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію 

України; 

4) реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), 

підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних 

товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку 

зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом 

успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність 

держави; 

5) реалізації або передачі у володіння, користування чи 

розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на 

митну територію України із звільненням від оподаткування; 

6) обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), 

що перевищують встановлені норми втрат; 

7) реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів; 

8) оптового постачання електричної енергії; 

9) переобладнання ввезеного на митну територію України 

транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль; 

10) реалізації пального понад встановлені законом обсяги. 

Базою оподаткування є: 

1) вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на 

митній території України, за встановленими виробником 

максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану 

вартість та акцизного податку; 

2) вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію 

України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними 

цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням 

податку на додану вартість та акцизного податку; 

3) вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану 

вартість; 

4) вартість (з податком на додану вартість та без урахування 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів. 
Базовий податковий період для сплати акцизного податку 

відповідає календарному місяцю. 

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених 

або переобладнаних на митній території України; імпортер 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів; суб’єкт господарювання 

роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів; 

оптовий постачальник електричної енергії подає щомісяця не пізніше 
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20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем 

реєстрації декларацію акцизного податку. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Зміст і види непрямих податків та їх місце в податкові системі 

України.  

2.Податок на додану вартість: поняття, платники. 

3.Порядок реєстрації платників податку. Анулювання реєстрації 

платника податку.  

4.Визначення об'єкта та бази оподаткування.  

5.Розміри ставок податку. 

6.Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до 

Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного 

бюджету України, та строки проведення розрахунків.  

7.Електронне адміністрування податку на додану вартість. 

8.Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з 

бюджетом.   

9.Акцизний податок: платники податку, об’єкт та база  оподаткування, 

порядок і строки сплати податку. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Зміст і види непрямих податків та їх місце в податкові системі 

України.  

2.Податок на додану вартість: поняття, платники. 

3.Порядок реєстрації платників податку. Анулювання реєстрації 

платника податку.  

4.Визначення об'єкта та бази оподаткування.  

5.Розміри ставок податку. 

6.Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до 

Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного 

бюджету України, та строки проведення розрахунків.  

7.Електронне адміністрування податку на додану вартість. 

8.Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з 

бюджетом.   
9.Акцизний податок: платники податку, об’єкт та база  оподаткування, 
порядок і строки сплати податку. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник. 

2.Виконати тестові завдання: 
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1. Податок на додану вартість є:  

а) загальнодержавним умовним платежем; 

б) місцевим обов’язковим платежем; 

в) місцевим умовним платежем; 

г) загальнодержавним обов'язковим платежем. 

2. Акцизний податок є:  

а) загальнодержавним умовним платежем; 

б) місцевим обов’язковим платежем; 

в) місцевим умовним платежем; 

г) загальнодержавним обов'язковим платежем. 

3. Особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ:  

а) у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем 

проживання); 

б) у контролюючому органі за місцем здійснення господарської 

діяльності; 

в) у Державній фіскальній службі України; 

г) в митних органах. 

4. В який строк контролюючий орган зобов'язаний подати органу, що 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок 

із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету: 

а) у семиденний строк після закінчення перевірки; 

б) у п'ятиденний строк після закінчення перевірки; 

в) у триденний строк після подання декларації; 

г) у десятиденний строк після подання декларації. 

5. В який строк орган, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, видає платнику податку зазначену у висновку 

контролюючого органу суму бюджетного відшкодування ПДВ:  

а) протягом трьох днів після отримання висновку контролюючого 

органу; 

б) протягом двадцяти днів після подання платником податків заяви 

про отримання коштів; 

в) протягом п’яти операційних днів після отримання висновку 

контролюючого органу; 

г) протягом десяти календарних днів після отримання висновку 

контролюючого органу.  

3.Виконати практичне завдання: 

3.1. Користуючись базою правових позицій ВСУ [п. 45 інформаційних 

джерел], письмово навести 2 приклади практики ВСУ з питань даної 

теми. 

Інформаційні джерела: 1-3, 24-25, 33, 41, 45, 47-53, 62, 66. 
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* * * 

Тема 15. Інші види загальнодержавних обов’язкових платежів 

Основні терміни та поняття: екологічний податок, викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди забруднюючих 

речовин у водні об'єкти, відходи, рентна плата, мито. 

 

Відповідно до пп. 14.1.57 п. 14.1 статті 14 ПК України 

екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що 

справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, 

скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, 

фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово 

зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених 

радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних 

відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.  

Правовідносини щодо екологічного податку врегульовані 

Розділом  VІІІ «Екологічний податок» ПК України [статті 240-250 ПК 

України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page30]. 

Платниками 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, які 

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: 

1) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення; 

2) скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 

3) розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) 

відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних 

територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання); 

4) утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені); 

5) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 

понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 

Не є платниками податку: 

1. За утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, 

які: до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page30
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якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали 

договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела 

іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - 

виробника такого джерела; здійснюють поводження з радіоактивними 

відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в 

частині діяльності, пов'язаної з такими відходами. 

2. За утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, 

державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними 

відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та 

захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності 

держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів. 

3. За розміщення відходів суб'єкти господарювання, які 

розміщують на власних територіях (об'єктах) виключно відходи як 

вторинну сировину. 

Об'єктом та базою оподаткування є: 

1) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

2) обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються 

безпосередньо у водні об'єкти; 

3) 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; 

4) обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються 

внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово 

зберігаються їх виробниками понад установлений особливими 

умовами ліцензії строк; 

5) обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими 

організаціями ядерних установок (атомних електростанцій). 

Виділяють наступні види ставок екологічного податку: 

а) за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення; 

б) за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти; 

в) за розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об'єктах; 

г) за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені); 

д) за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 
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Платники податку складають податкові декларації та подають їх 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним 

днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та 

сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за 

останнім днем граничного строку подання податкової декларації: 

- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин 

у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем 

розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього 

місць чи об'єктів; 

- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами 

ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому 

обліку у контролюючих органах. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації до 1 грудня року, що 

передує звітному, подають до контролюючих органів переліки 

підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в 

установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне 

водокористування та розміщення відходів, а також направляють 

інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що 

настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися. 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки до 

1 грудня року, що передує звітному, подає до контролюючих органів 

переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів 

діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті 

діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися 

радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляє 

інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що 

настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися. 

Платники податку перераховують суми податку, що справляється 

за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, 

одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які 
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забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному 

законом. 

Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних 

відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до 

державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону 

України "Про поводження з радіоактивними відходами" та Закону 

України про Державний бюджет України на відповідний рік. За 

рішенням платника податку сума податку може сплачуватися 

щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал 

із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) 

періоду. 

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених 

за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал 

(включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 року), та фактичні 

обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких 

відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, 

погоджується органом державної санітарно-епідеміологічної служби 

та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. 

Вимоги щодо строків подання та змісту зазначеної звітності 

встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності 

подаються платниками податків разом з податковою декларацією. 

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем 

перебування на податковому обліку підприємства, установи, 

організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в 

установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне 

водокористування та розміщення відходів, до контролюючого органу, 

в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - 

суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним 

днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових 

декларацій. 

Якщо платник податку з початку звітного року не планує 

здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення 

відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то 

такий платник податку повинен повідомити про це відповідний 

контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та 

скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%80


131 

обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку 

зобов'язаний подавати податкові декларації 

Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк 

здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки та органом державної санітарно-епідеміологічної служби. 

 Правовідносини щодо рентної плати регламентовані Розділом ІХ 

«Рентна плата» ПК України [статті 251-258 ПК України - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page31].  

Рентна плата складається з: 

1) рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин; 

2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин; 

3) рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України; 

4) рентної плати за спеціальне використання води; 

5) рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; 

6) рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією 

України. 

Платники рентної плати визначаються ПК України окремо щодо 

кожного виду рентної плати. 

Платники рентної плати самостійно обчислюють суму 

податкових зобов’язань з рентної плати і до закінчення граничного 

строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, 

що дорівнює календарному кварталу, подає до відповідного 

контролюючого органу податкову декларацію. 

Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у 

податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується 

платником до бюджету протягом 10 календарних днів після 

закінчення граничного строку подання такої податкової декларації з 

урахуванням фактично сплачених авансових внесків. 

У разі якщо місце обліку платника рентної плати не збігається з 

місцезнаходженням ділянки надр, платник рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин та платник 

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин, подає за місцем податкової 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page31
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реєстрації платника або уповноваженої особи копію податкової 

декларації та копію платіжного документа про сплату податкових 

зобов’язань з рентної плати. 

На платника рентної плати покладається відповідальність за 

правильність обчислення, повноту і своєчасність її внесення до 

бюджету, а також за своєчасність подання контролюючим органам 

відповідних податкових декларацій. 

На суму податкових зобов’язань з рентної плати, що нарахована 

платником рентної плати за податковий (звітний) період, але не 

сплачена протягом 10 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем граничного строку подання податкової декларації, 

нараховується пеня. 

Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою 

справляння рентної плати здійснюють контролюючі органи. 

Відповідно до статті 271 МК України мито - це 

загальнодержавний податок, встановлений ПК України та МК 

України, який нараховується та сплачується відповідно до МК 

України, законів України та міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. [ст. 271 МК 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran2269#n2269].  

В Україні застосовуються такі види мита: 

1) ввізне мито; 

2) вивізне мито; 

3) сезонне мито; 

4) особливі види мита. 

Забороняється застосовувати інші види мита, крім тих, що 

встановлені МК України. 

Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну 

територію України. 

Вивізне мито встановлюється законом на українські товари, що 

вивозяться за межі митної території України. 

На окремі товари законом може встановлюватися сезонне мито 

на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з 

дня встановлення сезонного мита. 

У випадках, передбачених законами України (якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України), з метою захисту економічних 

інтересів України та українських товаровиробників у разі ввезення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran2269#n2269
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товарів на митну територію України, незалежно від інших видів мита, 

можуть застосовуватися особливі види мита: 

1) спеціальне мито; 

2) антидемпінгове мито; 

3) компенсаційне мито; 

4) додатковий імпортний збір. 

Спеціальне мито встановлюється відповідно до Закону 

України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну». 

Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону 

України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового 

імпорту" у разі ввезення на митну територію України товарів, які є 

об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду або створює загрозу 

заподіяння шкоди національному товаровиробнику. 

Компенсаційне мито встановлюється відповідно до Закону 

України "Про захист національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту" у разі ввезення на митну територію України 

товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду або 

створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику. 

Додатковий імпортний збір встановлюється законом відповідно 

до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (далі - 

ГАТТ-1994) та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо 

платіжного балансу у разі значного погіршення стану платіжного 

балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або 

досягнення ними мінімального розміру з метою забезпечення 

рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних 

резервів. 

Платниками мита є: 

1) особа, яка ввозить товари на митну територію України чи 

вивозить товари з митної території України у порядку та на умовах, 

встановлених МК України; 

2) особа, на адресу якої надходять товари, що переміщуються 

(пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, 

несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях; 

3) особа, на яку покладається обов’язок дотримання вимог 

митних режимів, які передбачають звільнення від оподаткування 

митом, у разі порушення таких вимог; 

4) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було 

здійснено з умовним звільненням від оподаткування, не за цільовим 

призначенням та/або всупереч умовам чи цілям такого звільнення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/332-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/332-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/330-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/330-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/330-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/331-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/331-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/331-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_003
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_003
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_003


134 

згідно з МК України, іншими законами України, а також будь-які інші 

особи, які безпідставно використовують звільнення від оподаткування 

митом (податкову пільгу); 

5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи 

розпорядження товари, що були випущені у вільний обіг на митній 

території України із звільненням від оподаткування митними 

платежами, до закінчення строку, визначеного законом; 

6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби комерційного 

призначення. 

Об’єктами оподаткування митом є: 

1) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, що 

ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної 

території України підприємствами; 

2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію 

України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними 

платежами; 

3) товари, транспортні засоби комерційного призначення. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Екологічний податок. Платники податків. Об'єкт та база 

оподаткування. Види ставок податків.  

2.Рентна плата: склад та платники. Подання декларації і строки сплати 

рентної плати. Відповідальність платників рентної плати та контроль 

за її справлянням. 

3.Поняття мита, його платники та види. Об’єкти оподаткування 

митом. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Порядок подання податкової звітності з екологічного податку та 

його сплати. 

2.Подання декларації і строки сплати рентної плати.  

3.Відповідальність платників рентної плати та контроль за її 

справлянням. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Виконати тестові завдання: 

1. Екологічний податок є:  

а) загальнодержавним умовним платежем; 

б) місцевим обов’язковим платежем; 

в) місцевим умовним платежем; 
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г) загальнодержавним обов'язковим платежем. 

2. Мито можна класифікувати як: 

а) загальнодержавний умовний платіж; 

б) місцевий  обов’язковий платіж; 

в) місцевий умовний платіж; 

г) загальнодержавний обов'язковий платіж. 

3. Мито, яке встановлюється законом на українські товари, що 

вивозяться за межі митної території України є: 

а) спеціальним митом; 

б) вивізним митом; 

в) ввізним митом; 

г) сезонним митом. 

4. Мито, яке встановлюється на товари, що ввозяться на митну 

територію України, є: 

а) ввізним митом; 

б) вивізним митом; 

в) сезонним митом; 

г) спеціальним митом. 

5. Рентну плату  можна класифікувати як: 

а) загальнодержавний умовний платіж; 

б) місцевий  обов’язковий платіж; 

в) місцевий умовний платіж; 

г) загальнодержавний обов'язковий платіж. 

2.Виконати практичне завдання: 

2.1. Користуючись Єдиним державним реєстром судових рішень, 

письмово навести 2 приклади практики ВАСУ або ВСУ з питань теми, 

що вивчена. 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 33, 41, 45, 47-52. 

 

 

* * * 

Тема 16. Правове регулювання місцевих податків та зборів 

Основні терміни та поняття: місцеві збори, туристичний збір, 

податкові агенти сплати туристичного збору, збір за місця для 

паркування транспортних засобів. 

 

Відповідно до п. 10.2 статті 10 ПК України до місцевих зборів 

належать: збір за місця для паркування транспортних засобів; 

туристичний збір. 
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Правовідносини щодо справляння туристичного збору 

врегульовані ст. 268 ПК України [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17/paran6524#n6524.   

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого 

зараховуються до місцевого бюджету. 

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи 

без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-

територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, 

міської ради або ради об»єднаної територіальної громади про 

встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) 

послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням 

залишити місце перебування в зазначений строк. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, 

у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I 

групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, 

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, 

фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають 

ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та 

санаторно-курортні заклади. 

Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 

відсотка до бази справляння збору. 

Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду 

проживання (ночівлі) в місцях, визначених ПК України, за 

вирахуванням податку на додану вартість. 

До вартості проживання не включаються витрати на харчування 

чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, 

взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних 

паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6524#n6524
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6524#n6524
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усний та письмовий переклади, інші документально оформлені 

витрати, пов’язані з правилами в’їзду. 

Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння 

збору може здійснюватися податковими агентами: 

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для 

приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-

курортними закладами; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за 

договором найму; 

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, 

які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою 

об»єднаної територіальної громади справляти збір на умовах 

договору, укладеного з відповідною радою. 

Базовий податковий (звітний) період туристичного збору 

дорівнює календарному кварталу. 

При дослідженні питання щодо особливостей справляння та 

сплати туристичного збору необхідно звернути увагу на наступне. 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних 

з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого 

збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової 

декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) 

періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів. 

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної 

особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за 

місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний 

зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного 

збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу. 

Правовідносини щодо справляння збору за місця для паркування 

транспортних засобів врегульовані ст. 268
1
 ПК України  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6524#n6524.  

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням 

сільської, селищної, міської ради або ради об»єднаної територіальної 

громади організовують та провадять діяльність із забезпечення 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6524#n6524
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паркування транспортних засобів на майданчиках для платного 

паркування та спеціально відведених автостоянках. 

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування 

транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, 

загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для 

паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, 

селищної, міської ради або ради об»єднаної територіальної громади 

про встановлення збору. 

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені 

організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської, 

селищної, міської ради або ради об»єднаної територіальної громади 

контролюючому органу. 

Об’єктом оподаткування збору за місця для паркування 

транспортних засобів є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 

сільської, селищної, міської ради або ради об»єднаної територіальної 

громади спеціально відведена для забезпечення паркування 

транспортних засобів на автомобільних дорогах загального 

користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні 

гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які 

побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі 

земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування 

транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

Базою оподаткування збору за місця для паркування 

транспортних засобів є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів 

(будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях 

за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та 

провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка 

мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року. 

При визначенні ставки збору ради враховують місцезнаходження 

спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, 

площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
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транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на 

стоянку, режим роботи та їх заповнюваність. 

Базовий податковий (звітний) період збору за місця для 

паркування транспортних засобів дорівнює календарному кварталу. 

При підготовці останнього питання теми студентам необхідно 

звернути увагу, що особливостями справляння збору за місця для 

паркування транспортних засобів є те, що ставка та порядок сплати 

збору до бюджету встановлюються відповідною сільською, селищною 

або міською радою. 

Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, 

обчислена відповідно до податкової декларації за звітний 

(податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для 

квартального звітного (податкового) періоду строк - протягом 10 

календарних днів після граничного строку подання податкової 

декларації за податковий (звітний) квартал, за місцезнаходженням 

об’єкта оподаткування. 

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 

що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних 

засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника 

збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору 

у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Туристичний збір: платники збору, ставка збору, база справляння 

збору, податкові агенти, податковий період. 

2.Особливості справляння та сплати туристичного збору.  

3.Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники збору, 

ставка збору, база справляння збору, податкові агенти, податковий 

період.  

4.Особливості справляння та сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Туристичний збір: платники збору, ставка збору, база справляння 

збору, податкові агенти, податковий період. 

2.Особливості справляння та сплати туристичного збору.  

3.Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники збору, 

ставка збору, база справляння збору, податкові агенти, податковий 

період.  
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4.Особливості справляння та сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Виконати тестові завдання: 

1. Туристичний збір можна класифікувати як: 

а) загальнодержавний умовний платіж; 

б) місцевий  умовний платіж; 

в) місцевий безумовний податок; 

г) загальнодержавний обов'язковий платіж. 

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів можна 

класифікувати як: 

а) загальнодержавний умовний платіж; 

б) місцевий безумовний податок; 

в) місцевий  умовний платіж; 

г) загальнодержавний обов'язковий платіж. 

3. Базовий календарний період для туристичного збору дорівнює: 

а) декаді місяця; 

б) календарному місяцю; 

в) календарному кварталу; 

г) календарному року. 

4. Базовий календарний період для збору за місця для паркування 

транспортних засобів дорівнює: 

а) декаді місяця; 

б) календарному місяцю; 

в) календарному року; 

г) календарному кварталу.  

5.Платниками туристичного збору є:   

а) громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства; 

б) лише іноземці та особи без громадянства; 

в) лише особи без громадянства; 

г) лише громадяни України. 

2.Виконати практичне завдання: 

2.1. Користуючись Єдиним державним реєстром судових рішень, 

письмово навести 2 приклади практики ВАСУ або ВСУ з питань теми, 

що вивчена. 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 26, 33, 41, 45, 47-52, 69-70. 
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* * * 

Тема 17. Правове регулювання майнових податків в Україні 

Основні терміни та поняття: податок на майно, податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний 

податок, плата за землю, земельний податок, земельна ділянка, 

землекористувачі, орендна плата. 

 

Відповідно до п. 265.1 ст. 265 ПК України податок на майно 

складається з: 

1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

2) транспортного податку; 

3) плати за землю. 

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 

власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або 

спільній сумісній власності кількох осіб визначається за такими 

правилами: 

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості 

перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником 

податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості 

перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений 

в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена 

за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості 

перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між 

ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй 

частку. 

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі його частка. 

Студентам необхідно звернути увагу, що пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 

266 ПК України визначені об’єкти, які не можуть бути об’єктом  

оподаткування. 

Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток. 
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База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності 

фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі 

даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 

безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів 

платника податків. 

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності 

юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із 

загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі 

документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - 

платника податку, зменшується один раз за кожний базовий 

податковий (звітний) період (рік): 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. 

метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - 

на 120 кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх 

часток), - на 180 кв. метрів. 

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних 

громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що 

сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або 

юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, 

релігійних організацій України, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються 

для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами 

(положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній 

території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб 

визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. 

 Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних 

осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради 

або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 
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законом та перспективним планом формування територій громад,  

залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів 

нерухомості у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази 

оподаткування. 

Базовий податковий (звітний) період податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, дорівнює календарному року. 

З порядком обчислення суми податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, студенти повинні ознайомитись, 

опрацювавши зміст п. 266.7 ст. 266 ПК України. 

Необхідно запам’ятати, що податкове/податкові повідомлення-

рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити 

надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом 

за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, 

що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - 

нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності таких нерезидентів. 

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють 

суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж 

року подають контролюючому органу за місцезнаходженням 

об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми 

рівними частками поквартально. 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 

оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України. 

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в 

річній податковій декларації. 

Правовідносини щодо справляння транспортного податку 

врегульовані ст. 267 ПК України. 

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні 

особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є 

об’єктами оподаткування. 

Об’єктом та базою оподаткування є легкові автомобілі, з року 

випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та 

середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за 

методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з 

марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, 

типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та 

розміщується на його офіційному веб-сайті. 

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік 

у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

року. 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування 

фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем 

реєстрації платника податку. 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) 

платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації, а  

фізичним особам - нерезидентам - контролюючим органом за місцем 

реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких 

нерезидентів до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду 

(року). 

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють 

суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж 

року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта 

оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками 

поквартально. 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, 

декларація юридичною особою - платником подається протягом 

місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок 

сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на 

такий об’єкт. 
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Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів 

оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в 

річній податковій декларації. 

Опрацювання наступних питань теми студентам необхідно 

розпочати з усвідомлення того, що  такий різновид податку на майно 

як плата за землю складається з земельного податку та орендної плати 

за земельні ділянки державної і комунальної власності. Для цього 

необхідно запам’ятати та вміти розмежовувати такі терміни як 

земельний податок, земельна ділянка, землекористувачі, орендна 

плата, наведені у пп. 14.1.72-14.1.74, 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 ПК 

України.  

Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з 

власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також 

постійних землекористувачів. 

Платниками земельного податку є: 

1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 

2) землекористувачі. 

Об'єктами оподаткування є: 

1) земельні ділянки, які перебувають у власності або 

користуванні; 

2) земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

Базою оподаткування земельним податком є: 

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, 

встановленого цим розділом; 

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено. 

Студентам необхідно звернути увагу на порядок оприлюднення 

рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 

розташованих у межах населених пунктів. 

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку 

яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та 

земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх 

нормативної грошової оцінки. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків 

від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання 

(крім державної та комунальної форми власності). 

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами 

населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, 

встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК або по області. 

Важливим є також вивчення питання щодо пільг щодо сплати 

земельного податку для фізичних та юридичних осіб, передбачених 

ст. 281-282 ПК України відповідно, та земельних ділянок, які не 

підлягають оподаткуванню земельним податком (ст. 283 ПК України). 

Особливості оподаткування платою за землю полягають в 

наступному: 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи 

місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та 

пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній 

території. 

2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він 

звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за 

місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу 

протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за 

місяцем, у якому втрачено це право. 

3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього 

податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди 

або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки 

під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних 

підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма не 

поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, 

споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим 

бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним 

закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є 

календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня 

того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у 

зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові 

земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

Підставою для нарахування земельного податку є дані 

державного земельного кадастру. 
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Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно 

обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 

лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу 

за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на 

поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. 

Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних 

декларацій. Платник плати за землю має право подавати щомісяця 

звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання 

податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 

20 календарних днів місяця, що настає за звітним. 

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться 

контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня 

поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення 

податку. 

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у 

користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок 

нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, 

що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової 

території. 

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з 

дня виникнення права власності або права користування земельною 

ділянкою. 

У разі припинення права власності або права користування 

земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період 

перебування землі у власності або користуванні у поточному році. 

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у 

податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками 

власниками та землекористувачами земельних ділянок за 

місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 

дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем податкового 

(звітного) місяця,  

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня 

вручення податкового повідомлення-рішення. 

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної 

власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві 

за користування земельною ділянкою. 

 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених 

пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та 

землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0130-14/paran16#n16


148 

обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки 

або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин). 

Власник нежилого приміщення (його частини) у 

багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за 

площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території з дати державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно. 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є 

договір оренди такої земельної ділянки. 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але 

річна сума платежу: 

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки; 

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової 

оцінки. 

- може перевищувати граничний розмір орендної плати -12 

відсотків нормативної грошової оцінки у разі визначення орендаря на 

конкурентних засадах. 

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати 

орендної плати. 

Базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, який 

починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року. 

Порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її 

зарахування до бюджетів є аналогічним плати за землю. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Транспортний податок: платники податку, об’єкт та ставка 

оподаткування, порядок обчислення та сплати податку.  

2.Земельний податок. Основні елементи земельного податку: об’єкт, 

суб’єкт, ставка податку.  

3.Пільги щодо сплати земельного податку. Земельні ділянки, які не 

підлягають оподаткуванню земельним податком.  

4.Особливості оподаткування платою за землю. Податковий період 

для плати за землю.  

5.Порядок обчислення плати за землю. 

6.Поняття орендної плати. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Поняття та види податку на майно. Правова природа майнових 

податків.  

2.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Основні і додаткові елементи податку. 

3.Транспортний податок: платники податку, об’єкт та ставка 

оподаткування, порядок обчислення та сплати податку.  

4.Земельний податок. Основні елементи земельного податку: об’єкт, 

суб’єкт, ставка податку.  

5.Пільги щодо сплати земельного податку. Земельні ділянки, які не 

підлягають оподаткуванню земельним податком.  

6.Особливості оподаткування платою за землю. Податковий період 

для плати за землю.  

7.Порядок обчислення плати за землю. 
8.Поняття орендної плати. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Виконати тестові завдання: 

1. Податок на майно належить до: 

а) місцевих умовних податків: 

б) місцевих податків; 

в) загальнодержавних податків; 

г) на даний час є скасованим. 

2. Платником орендної плати є:  

а) орендар земельної ділянки; 

б) власник земельної ділянки; 

в) розпорядник земельною ділянкою; 

г) фізичні особи. 

3. Який з перелічених податків не є майновим: 

а) податок на майно; 

б) транспортний податок; 

в) податок на прибуток підприємств; 

г) податок на майно, відмінне від земельної ділянки, 

4. Базовий податковий (звітний) період орендної плати дорівнює:  

а) календарному місяцю; 

б) календарному кварталу; 

в) півріччю; 

г) календарному року. 

5. Ставка транспортного податку встановлюється:   
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а) у розмірі 30 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування; 

б) у розмірі 45 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування; 

в) у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування; 

г) у розмірі 50 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування. 

2.Виконати практичне завдання: 

2.1. Користуючись базою правових позицій ВСУ [п. 45 інформаційних 

джерел], письмово навести 2 правових висновка ВСУ щодо питань 

даної теми. 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 27-28, 33, 41, 45, 47-52. 

 

 

* * * 

Тема 18. Правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності 

Основні терміни та поняття: спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності, єдиний податок, групи платників 

єдиного податку, книга обліку доходів, книга обліку доходів та 

витрат. 

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 ПК України спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння 

податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і 

зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених 

ПК України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може 

самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо  

така особа: 

1) відповідає вимогам закону; 

2) реєструється платником єдиного податку. 

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи 

платників єдиного податку: 

перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж 

товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську 
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діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких 

протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; 

друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють 

господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, 

платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або 

продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за 

умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких 

критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, 

які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не 

перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких 

протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 

гривень; 

четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

У п. 291.5, 291.5
1
 ст. 291 ПК України передбачені види 

діяльності, які є перешкодою для використання платниками податків 

спрощеної системи оподаткування, зокрема, діяльність з організації, 

проведення азартних ігор, лотерей; з обміну валют; з управління 

підприємствами; з видобутку, реалізації корисних копалин, крім 

реалізації корисних копалин місцевого значення; діяльність з продажу 

предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів 

(аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або 

антикваріату; діяльність з організації, проведення гастрольних 

заходів, тощо. 

  Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні 

здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, 

надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій). 

Об'єктом для платників єдиного податку 1-3 груп є дохід, а базою 

оподаткування – грошове вираження об’єкту оподаткування. 

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої 

групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ 

і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх 

водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності 
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сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у 

користування, у тому числі на умовах оренди. 

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку 

четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є 

нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських 

угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з 

урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня 

базового податкового (звітного) року. 

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку 

четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, 

ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній 

Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, 

визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) 

року. 

Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої 

групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники 

єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є 

платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів 

шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення 

отриманих доходів. 

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - 

підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть 

облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені 

Державною фіскальною службою України. 

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються 

Державною фіскальною службою України.  

Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного 

податку подають до контролюючого органу за місцем обліку 

примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому 

вигляді. 

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) 

використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо 

доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за 

методикою, затвердженою Державною фіскальною службою України. 

Порядок подання податкової декларації платниками єдиного 

податку залежить від групи платника податку та дотримання ним умов 

щодо граничного розміру доходів. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15/paran20#n20
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15/paran26#n26
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Платники єдиного податку першої та другої груп подають до 

контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного 

податку, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні 

авансові внески, у строк, встановлений для річного податкового 

(звітного) періоду – протягом 60 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного року. 

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного 

податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу 

та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками 

іншої групи, інакше – декларація подається у строки, встановлені для 

квартального податкового (звітного) періоду – протягом 40 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного кварталу. 

Платники єдиного податку третьої групи подають до 

контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного 

податку у строки, встановлені для квартального податкового 

(звітного) періоду. 

Податкова декларація складається наростаючим підсумком та 

подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси. 

Для самостійного опрацювання студентами заплановано питання 

щодо ставок єдиного податку, правила застосування яких 

регламентовані ст. 293 ПК України. 

Студентам необхідно запам’ятати, що законодавцем передбачені 

два вида ставок (фіксовані та відсоткові), вид та розмір яких 

визначається відповідно до груп платників єдиного податку [п. 48 

інформаційних джерел.- С. 284-285]. 

Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп 

встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові 

ставки). 

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої 

груп кількох видів господарської діяльності застосовується 

максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких 

видів господарської діяльності. 

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої 

груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, 

селищної або міської ради застосовується максимальний розмір 

ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких 

платників єдиного податку. 
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Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок 

податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель 

водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування 

та визначається у відсотках до бази оподаткування. 

 Пи дослідженні питання про порядок нарахування та строки 

сплати єдиного податку студентам необхідно знати, що платники 

єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та 

подання податкової звітності з таких податків і зборів: 

1) податку на прибуток підприємств; 

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта 

оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності 

платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи); 

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, 

робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України, крім податку на додану вартість, що сплачується 

фізичними особами та юридичними особами, які обрали 2% ставку 

єдиного податку, а також що сплачується платниками єдиного 

податку четвертої групи; 

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім 

земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються 

платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження 

господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої 

групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками 

єдиного податку четвертої групи. 

Платник єдиного податку виконує функції податкового агента у 

разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на 

доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка 

перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. 

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують 

єдиний податок авансовим внеском не пізніше 20 числа (включно) 

поточного місяця. 

Платники єдиного податку першої і другої груп можуть здійснити 

сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий 

(звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного 

звітного року. 

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп сплачують 

єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного 

строку подання податкової декларації за податковий (звітний) 

квартал. 
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Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової 

адреси. 

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування 

суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби 

заяву за формою, встановленою Міністерством фінансів України. 

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і 

зборів, крім єдиного податку,  може прийняти рішення про перехід на 

спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до 

контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до 

початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт 

господарювання може здійснити перехід на спрощену систему 

оподаткування один раз протягом календарного року. 

Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших 

податків і зборів, визначених Податковим кодексом України у разі 

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати 

спрощену систему оподаткування. 

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт 

господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 

нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу 

заяву. 

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від 

спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату 

інших податків і зборів, визначених ПК України, з першого числа 

місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому 

подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у 

зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів. 

Студентам слід знати, що ПК України передбачено обов'язок 

платника єдиного податку у певних випадках перейти на сплату інших 

податків і зборів (підпункт 298.2.3   пункту 298.2 статті 298 ПК 

України). 

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного 

податку регламентований статтею 299 ПК України. 

Головне, що необхідно запам’ятати щодо цього питання, це те, 

що реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку 

здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру 

платників єдиного податку. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр 

платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, 

зареєстрованих платниками єдиного податку. 
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У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб’єкта 

господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган 

зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви 

щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати 

таку особу платником єдиного податку. 

У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку 

контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих 

днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви 

письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом 

господарювання у встановленому порядку. 

Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про 

відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного 

податку є виключно: 

1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим ПК 

України для платника єдиного податку; 

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у 

результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника 

податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, 

що виникли до такої реорганізації; 

3) недотримання таким суб’єктом вимог ПК України щодо 

переходу на спрощену систему оподаткування. 

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може 

бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного 

податку за рішенням контролюючого органу у разі: 

1) подання платником податку заяви щодо відмови від 

застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом 

на сплату інших податків і зборів - в останній день календарного 

кварталу, в якому подано таку заяву; 

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або 

припинення підприємницької діяльності фізичною особою - 

підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним 

контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення 

про проведення державної реєстрації такого припинення; 

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 

298 ПК України; 

4) якщо у податковому (звітному) році частка 

сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку 

четвертої групи становить менш як 75 відсотків. 

Детально дослідити питання, винесені для самостійного 

опрацювання, допоможе [п.48 літератури. - C. 272-295]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page38#n7239
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page38#n7239
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ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.     

2.Платники єдиного податку та їх класифікація.    

3.Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку. 

4.Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Ставки єдиного податку.  

2.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.  

3.Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування 

або відмови від спрощеної системи оподаткування.  

4.Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного 

податку. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Виконати тестові завдання: 

1. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності встановлені: 

а) ПК України; 

б) Указом Президента України «Про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»; 

в) Декретом Кабінету Міністрів України «Про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності»; 

г) підзаконними правовими актами. 

2. Реєстрація платником єдиного податку:  

а) здійснюється на 5 років; 

б) є безстроковою; 

в) проводиться кожного року; 

г) здійснюється один раз на 10 років. 

3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - 

підприємці), які є платниками податку на додану вартість: 

а) не зобов’язані вести облік доходів та витрат; 

б) ведуть Книгу обліку доходів та витрат; 

в) ведуть облік валових витрат; 

г) ведуть Книгу обліку доходів. 

4. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники 

єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є 

платниками податку на додану вартість: 

а) не зобов’язані вести облік доходів та витрат; 

б) ведуть облік доходів та витрат; 
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в) ведуть Книгу обліку валових витрат; 

г) ведуть Книгу обліку доходів. 

5. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, 

крім єдиного податку,  може прийняти рішення про перехід на 

спрощену систему оподаткування:    

а) не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку наступного 

календарного року; 

б) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку наступного 

календарного місяця; 

в) не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного 

календарного кварталу; 

г) не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку наступного 

календарного семестру. 

2.Виконати практичне завдання: 

2.1. Користуючись Єдиним державним реєстром судових рішень, 

письмово навести 2 приклади практики ВАСУ або ВСУ з питань теми, 

що вивчена. 
 

Інформаційні джерела: 1-3, 33, 41, 45, 47-52. 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ 

ВИКОНАННЯ 

 

Ця група завдань носить науково-дослідницький характер, 

спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 

рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної 

програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 

складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується 

додатковою сумою балів. 

Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 

1.Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми. 

2.Підготовка презентацій з визначених питань. 

3.Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій 

конференції. 

4.Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда» 

(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети). 
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5.Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист 

матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка). 

6.Підготовка публікації в наукових виданнях. 

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 

для самостійної роботи студентів 

 

Рекомендована тематика презентацій: 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів  

1.Система податкового права. 

2.Класифікація податково-правових норм. 

3.Співвідношення податкової системи і системи податків. 

4.Види контролюючих органів.  

5.Структура органів Державної фіскальної служби України. 

6.Класифікація податків та зборів. 

7.Основні елементи правового механізму податку.  

8.Додаткові елементи правового механізму податку.  

9. Співвідношення понять «грошове зобов’язання», «податкове 

зобов’язання» та «податковий» борг. 

10. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку. 

11. Види податкових перевірок. 

12. Строки проведення перевірок. 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

1. Основні та додаткові елементи податку на прибуток підприємств.  

2. Річна декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб та 

порядок її подання. 3. Види непрямих податків та їх місце в податкові 

системі України. 

4.Платники єдиного податку та їх класифікація. 

5. Основні елементи земельного податку: об’єкт, суб’єкт, ставка 

податку.  

   
Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист 

реферату. 

Робота над рефератом складається із наступних етапів: 

-вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; 

-накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання 

реферату;  

-захист реферату. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 
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– план; 

– короткий вступ; 

– виклад основного змісту теми; 

– висновки; 

– список використаної літератури. 

План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану 

розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі 

якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто 

деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у 

логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план 

реферату узгодити на консультації із викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. 

Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати 

бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний), 

довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники), 

наукова та періодична література (монографії, журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно 

показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 

обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 

розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 

теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, 

правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити 

матеріал у відповідності зі складеним планом. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 

узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 

скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 

титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 

закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 

прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться 

план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на 

джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де 

перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а 

друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний 

на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New 

Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 
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10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової 

сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому 

куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок. 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10 

джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 

наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та 

загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 

індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту 

реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку 

його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній 

рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст 

реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не 

розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; 

реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та 

помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату 

(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що 

буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу 

під час захисту . 

Рекомендована тематика наукових рефератів: 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів  

1.Джерела податкового права та їх класифікація. 

2.Основні засади податкового законодавства. 

3.Дія податкових норм в часі, у просторі, за колом осіб. 

4.Рівні регулювання податкових потоків. 

5.Функції контролюючих органів. 

6.Шляхи та методи усунення подвійного оподаткування. 

7. Правовий механізм податку та його елементи. 

8. Поняття та види податкових періодів. 

9. Порядок оскарження рішень контролюючих органів. 

10. Обмеження операцій на банківських рахунках. 

11. Способи здійснення податкового контролю. 

12. Порядок накладення штрафів та застосування фінансових санкції. 

13.Порядок оскарження дій, рішень та бездіяльності органів 

Державної фіскальної служби України та їх посадових осіб. 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

1. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. 

2.Забезпечення виконання податкових зобов’язань. 
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3.Електронне адміністрування податку на додану вартість. 

4.Екологічний податок як різновид загальнодержавних обов’язкових 

платежів. 

5.Мито як різновид загальнодержавних обов’язкових платежів. 

6.Особливості справляння та сплати туристичного збору. 

7. Пільги щодо сплати земельного податку. 

8. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку. 

Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі 

правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, 

участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 

етапами: 

– вибір теми доповіді; 

– підбір літератури та інших джерел; 

– визначення форми і структури доповіді; 

– підготовка тексту доповіді. 

Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого 

кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, 

обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається 

в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу 

«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не 

обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити 

певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. 

Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом 

зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно, 

цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід 

враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці) 

необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних 

джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно 

формулювати разом з викладачем-консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення 

з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями, 

статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими 

актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики 

тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до 

викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного 

розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно 

робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих 

питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під 

час дискусії, для її підготовки рекомендується широко 
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використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані 

«живою» мовою. 

При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись 

певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати 

титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені 

планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен 

включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми, 

її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент 

намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину 

роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній 

послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому 

підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети, 

чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом 

дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми); 

«Список літератури». 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком 

або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань 

плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно 

пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді –10-12 сторінок на 

папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен 

складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній 

сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи, 

прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та 

ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 

літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в 

лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання 

робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски 

подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва 

роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути 

пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил 

подається список використаних правових джерел та літератури у такій 

послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи 

(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література 

(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 

Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних 

завдань: 

– написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми 
4 бали – у рефераті містяться елементи наукової творчості, виклад 

матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на основі 
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глибоких знань правих джерел і наукової літератури, вільного 

володіння матеріалом теми, наявністю власних суджень та 

самостійністю висновків, робота має логічну та оригінальну 

структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим вимогам. 

3 бали – у рефераті повно розкриті питання теми, студент 

продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але 

відсутні елементи наукової творчості. 

2 бали – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент 

не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі 

теоретичні положення. 

– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в 

науковій конференції; підготовка доповіді для участь у роботі 

правничого дискусійного клубу «Феміда», підготовка та захист 

матеріалів наукового реферату на засіданні наукового гуртка «Ін 

Юре». 

20 балів – відповідь студента є теоретично правильною, 

обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання основної 

літератури та апелює до основних нормативно-правових актів, 

ознайомлення з додатковими інформаційними джерелами; викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки; 

наводить приклади вирішення типових практичних ситуацій у 

контексті тематичного теоретичного матеріалу. 

15 балів – відповідь студента є загалом правильною; студент 

демонструє знання навчального матеріалу та основної літератури; 

викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і 

висновки, але не наводить прикладів вирішення типових практичних 

ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу, 

припускається незначних помилок у формулюванні термінів, 

вирішенні практичних завдань. 

0 балів – відповідь студента є неправильною або відсутня, або 

допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не засвоїв 

навчальний матеріал, не вміє розв’язати елементарних практичних 

ситуацій. 

Студентам, які беруть участь в позанавчальній науковій роботі – в 

роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. – 

нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю. 

При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за 

поточну роботу не перевищуватиме 100 балів. 

 

  



165 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Поточне оцінювання знань студентів 
Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи. 
Форма 

навчальної роботи 
Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   
1.1. Лекція 1. Відвідування 0,5 
1.2. Практичне, 
семінарське заняття 

1. Тестування  1 
2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Самостійна 
робота 

Виконання та захист самостійних завдань:  
-підготовка конспекту теми самостійної роботи 0,5 -1 
-виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3. Поточний моду-
льний контроль 

Поточна модульна робота (кожна) 
10 

 

 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 

на семінарському (практичному) занятті: 

1 б. – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського 

(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й 

глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову 

літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й 

упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється 

багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається 

послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу 

студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення 

доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При 

цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за 

темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент). 

0,75 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 

припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну 

літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського 

(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та 

одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

0,5 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому 

для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач 

прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково 

розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, 

однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх. 

0,25 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), 

без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, допускає 
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принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. Відповідає на 

поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

0,1 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває 

проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та 

студентів відповісти не може. 

0 б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності 

питання. 

Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг 

студента.  

Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчально-

методичного забезпечення підготовки фахівців за кредитно-

модульною системою організації навчального процесу є 

інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів навчального 

плану. Особливу увагу необхідно приділити методичному 

забезпеченню організації самостійної роботи та виконанню 

індивідуальних завдань студента.  

Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями 

професійної компетентності у три групи: достатній, елементарний і 

високий рівень підготовки, кожному з яких відповідають завдання 

відповідного ступеня складності. 

Перша група завдань носить відтворювально-репродуктивний 

характер, орієнтує на опанування базового рівня навчальної програми, 

передбачає опанування понять і термінів, основних категорій, 

забезпечує базу для подальшої роботи над матеріалом. У виконанні 

завдань цієї групи рекомендується складання опорних конспектів та 

ведення словника правничої термінології, систематична робота на 

заняттях. 

Друга група завдань носить аналітично-пошуковий характер, 

вимагає самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених 

програмою до самостійного опрацювання, аналізу інформації та 

здатності представити матеріал належним чином, вміння 

застосовувати набуті знання у вирішенні типових практичних 

ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент вільний у виборі 

видів і типів завдань, але вони є обов’язковою частиною модулю, 

оскільки забезпечують більш ґрунтовну підготовку. 

Третя група завдань носить науково-дослідницький характер, 

спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 

рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної 

програми і має інтерес до такої роботи. Ці завдання складають 
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варіативну частину модуля і їх виконання заохочується додатковою 

сумою балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 

перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання для 

самоконтролю знань, а також під час поточного тестування чи 

співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний рівень засвоєння 

студентом вузлових питань кожної з тем, винесених на самостійне 

опрацювання. Використання тестів для поточного контролю дозволяє 

раціонально використовувати навчальний час і виключити 

суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Податкове 

право» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені 

її програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка 

словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на 

теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для 

самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння студентом 

кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби не має, 

оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (модульна контрольна 

робота). У ній рівномірно представлений увесь навчальний матеріал 

змістового модуля. 

Поточна модульна робота складається із різнорівневих завдань, 

серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання з курсу 

«Податкове право», орієнтовані на системну контекстну 

інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи конструкції, 

функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення. 

Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну 

відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою 

виконання останнього, а не самоціллю тестування. 
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна модульна робота 

з навчальної дисципліни «Податкове право» 

 
Модуль 1 

 

Варіант 5 

 

Теоретичні питання 

1.Сфера дії ПК України та МК України.  

2.Поняття штрафів та фінансових санкцій, підстави їх  застосування. 

 

Тестові завдання 

1. Збір на відміну від податку є: 

а) загальнообов’язковим платежем; 

б) умовним платежем; 

в) безумовним платежем; 

г) загальнодержавним платежем. 

2. Участь податкового представника у податкових відносинах:  

а)позбавляє платника податків права на особисту участь у таких 

відносинах; 

б) є необхідною умовою для участі платника податків у податкових 

відносинах; 

в) є обов’язковою лише у разі присутності платника податків; 

г)не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких 

відносинах. 

3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня:   

а) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання 

платником податків податкового повідомлення-рішення; 

б) протягом 10 календарних днів, що настають за днем прийняття 

податкового повідомлення-рішення; 

в) протягом 15 календарних днів, що настають за днем направлення 

платнику податків податкового повідомлення-рішення; 

г) протягом 15 календарних днів, що настають за днем вручення 

платнику податків податкового повідомлення-рішення. 

4. Погашення податкового боргу може здійснюватись:  

а) самостійно платником податків; 
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б) органами державної фіскальної служби; 

в) органами державної фінансової служби; 

г) судом; 

д) державними виконавцями. 

5. Виділяють такі способи здійснення податкового контролю: 

а) ведення обліку платників податків; 

б) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих 

органів; 

в) проведення опитування платників податків; 

г) застосування штрафних санкцій до платників податків; 

д) перевірок та звірок. 
 

 

Провідний викладач ______________ ст. викладач Серга С.М. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО» 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів 

1. Предмет та метод правового регулювання податкових 

відносини та його особливості. 

2. Податкове право як інститут фінансового права,місце 

податкового права в системі права.  

3. Система податкового права.  

4. Джерела податкового права та їх класифікація.  

5. Сфера дії Податкового кодексу України та Митного кодексу 

України.  

6. Співвідношення податкового законодавства з іншими 

законодавчими актами.  

7. Податкове право як наука: поняття, функції, стан та 

перспективи розвитку.  

8. Податково-правові норми: поняття, особливості, структура. 

9. Класифікація податково-правових норм. 

10. Поняття, структура та особливості податкових правовідносин.  

11. Класифікація податкових правовідносин.  

12. Юридичні факти: поняття та класифікація. 

13. Поняття, зміст та принципи податкової системи держави.  

14. Співвідношення податкової системи і системи податків.  

15. Поняття податкового тиску,податкової межі. 

16. Поняття та види контролюючих органів та органів стягнення.  

17. Права, обов’язки та відповідальність контролюючих органів.   

18. Структура органів Державної фіскальної служби України. 

19. Служба в контролюючих органах. Податкова міліція.  

20. Заохочення та відповідальність посадових та службових осіб 

податкової міліції.  

21. Податок як правова категорія: поняття, ознаки та сутність.  

22. Поняття збору, його ознаки.  

23. Класифікація податків та зборів. 

24. Поняття подвійного оподаткування, шляхи та методи усунення 

подвійного оподаткування. 

25. Правовий механізм податку та його елементи.  

26. Поняття платника податку, його права та обов’язки. 

27. Визначення та роль податкових агентів.  
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28. Поняття та рівні представництва у податковому праві. Законне 

та уповноважене представництво платника податків. 

29. Поняття та види об’єкту оподаткування. 

30. Методи визначення об’єкту оподаткування.  

31. Ставка податку: поняття та види.  

32. Поняття бази оподаткування, її визначення. 

33. Предмет та одиниця оподаткування.  

34. Поняття та види податкових періодів.  

35. Визначення суми податку.  

36. Способи та строки сплати податків та інших обов’язкових 

платежів.  

37. Поняття податкової пільги, система податкових пільг.  

38. Поняття податкової звітності та строки її зберігання.  

39. Зміст, структура та форми податкових декларацій.  

40. Спеціальні податкові режими: поняття, види. 

41. Податкова консультація та наслідки її застосування. 

42. Поняття та зміст податкового обов’язку.  

43. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку.  

44. Виконання податкового обов’язку.  

45. Поняття грошового та податкового зобов’язання.  

46. Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання.  

47. Поняття податкового боргу.  

48. Співвідношення понять «грошове зобов’язання», «податкове 

зобов’язання» та «податковий» борг.  

49. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань.  

50. Строки сплати податкового зобов'язання.  

51. Поняття та ознаки податкового повідомлення-рішення та 

податкової вимоги.  

52. Відкликання податкового повідомлення – рішення та 

податкової вимоги.  

53. Оскарження рішень контролюючих органів.  

54. Поняття пені та підстави її нарахування. 

55. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення 

податкового боргу платника податків. 

56. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку.  

57. Поняття податкового пріоритету.  

58. Податковий керуючий: поняття, функції. 

59. Поняття та зміст податкової застави.  

60. Підстави виникнення та припинення податкової застави.  

61. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі.  
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62. Адміністративний арешт майна.  

63. Обмеження операцій на банківських рахунках.  

64. Списання та розстрочка податкового боргу,строки давності.  

65. Повноваження органів державної влади щодо здійснення 

податкового контролю та способи здійснення контролю.  

66. Поняття та види обліку платників податків.  

67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах 

юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб.  

68. Визначення та види інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності контролюючого органу. 

69. Податкові перевірки: зміст, види, наслідки.  

70. Порядок та строки проведення податкових перевірок.  

71. Документальне оформлення результатів перевірок. 

72. Співвідношення переконання і примусу в податковому праві.  

73. Відповідальність за порушення податкового законодавства 

(податково-правова відповідальність) в системі юридичної 

відповідальності.  

74. Поняття та види податкових правопорушень.  

75. Порядок накладення штрафів та застосування фінансових 

санкції. 

76. Порядок оскарження незаконних дій, рішень та бездіяльності 

органів Державної фіскальної служби України та їх посадових осіб. 

 

Модуль 2.Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

77. Основні та додаткові елементи податку на прибуток 

підприємств.  

78. Обчислення податку на прибуток підприємств. 

79. Різниці, що виникають при формуванні резервів та при 

здійсненні фінансових операцій.  

80. Основні та додаткові елементи податку на доходи фізичних 

осіб.  

81. Загальний оподатковуваний дохід при обчисленні податку на 

доходи фізичних осіб.  

82. Податкова знижка та податкові соціальні пільги при сплаті 

податку на доходи фізичних осіб. 

83. Порядок нарахування, утримання та сплати нарахованого 

податку на доходи фізичних осіб до бюджету.  

84. Забезпечення виконання податкових зобов’язань з податку на 

доходи фізичних осіб.  
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85. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

надання нерухомості в оренду (суборенду). 

86. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

надання нерухомості у житловий найм (піднайм). 

87. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

процентів. 

88. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

дивідендів, виграшів та призів. 

89. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

благодійної допомоги доходів. 

90. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не 

повернутої у встановлений строк. 

91. Особливості нарахування та сплати податку на доходи, 

отримані нерезидентами. 

92. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

іноземних доходів. 

93. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна. 

94. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від 

операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна. 

95. Особливості нарахування та сплати податку на доходи, 

отримані фізичною особою - підприємцем від провадження 

господарської діяльності. 

96. Особливості нарахування та сплати податку на доходи, 

отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну 

діяльність. 

97. Зміст та види непрямих податків, їх місце в податковій системі 

України.  

98. Податок на додану вартість: поняття та платники.  

99. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників 

податку на додану вартість.  

100. Визначення об'єкта та бази оподаткування податком на додану 

вартість.  

101. Дата виникнення податкових зобов'язань з податку на додану 

вартість.  

102. Розміри ставок податку на додану вартість.  

103. Порядок подання податкової декларації з податку на додану 

вартість та строки розрахунків з бюджетом.   
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104. Акцизний податок: платники податку, об’єкт та база 

оподаткування.  

105. Порядок і строки сплати податку акцизного податку.  

106. Складення та подання декларації з акцизного податку.  

107. Екологічний податок: платники податку, об'єкт та база 

оподаткування.  

108. Порядок подання податкової звітності з екологічного податку 

та сплати екологічного податку. 

109. Поняття рентної плати, склад та платники. 

110. Подання декларації і строки сплати рентної плати.  

111. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її 

справлянням. 

112. Поняття мита та його види. Платники мита.  

113. Принципи формування місцевої податкової системи та її 

складові елементи.  

114. Туристичний збір: визначення, платники, ставка збору. 

115. Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники, 

об'єкт, база оподаткування та ставки збору.  

116. Поняття та види податку на майно. 

117. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

118. Транспортний податок: платники, ставка, об’єкт 

оподаткування.  

119. Порядок обчислення та сплати транспортного податку. 

120. Основні елементи земельного податку: об’єкт, суб’єкт, ставка 

податку.  

121. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним 

податком.  

122. Порядок обчислення плати за землю та строк її сплати. 

123. Поняття та особливості орендної плати. 

124. Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності. 

125. Платники єдиного податку та їх класифікація.  

126. Об'єкт, база, ставки оподаткування для платників єдиного 

податку.  

127. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.  
128. Порядок обрання або переходу на спрощену систему 

оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування.  
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни «Податкове 

право» проводиться за результатами поточного модульного контролю. 

До підсумкового балу зараховуються також додаткові бали, які 

отримано за виконання додаткових завдань або за участь у 

позанавчальній науковій роботі. 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи 

оцінювання, що використовується в ПУЕТ з обов’язковим 

переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому 

порядку: 

Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

«Податкове право» 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

Порядок нарахування балів 
відповідно до тем навчальної дисципліни «Податкове право» 
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 

6.030401і «Правознавство» 
Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння податків і 
зборів 

Тема 1. Податкове право як 
галузь права та наука 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

Разом 3 

Тема 2. Податково - правові 
норми та податково-правові 
відносини 
 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

5.Тестування 1 

Разом 5 

Тема 3. Правове регулювання 
податкової системи України 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

Разом 4,5 

Тема 4. Правовий статус 
контролюючих  
органів та органів стягнення 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

5.Тестування 1 

Разом 
 

5 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Тема 5. Правова природа 

обов’язкових платежів 
 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 5 

Тема 6. Правовий механізм 

податку 
 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

5.Тестування 1 

Разом 5 

Тема 7. Правове регулювання 
додаткових елементів 
правового механізму податку 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

5.Тестування 1 

Разом 5 

 
Тема 8. Податковий обов’язок 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

4.Тестування 1 

Разом 4,5 

Тема 9. Погашення податкового 

боргу 
 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 
 
 

5 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

 
Тема 10. Податковий контроль 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

5.Тестування 1 

Разом 5,5 

 
Тема 11. Відповідальність за  
порушення податкового 
законодавства 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

Разом 3,5 

Поточна модульна робота 1 10 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 

Тема 12. Правові засади 

оподаткування прибутку 

підприємств 
 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

5.Тестування 1 

Разом 5,5 

Тема 13. Правові засади 

оподаткування доходів 

фізичних осіб 
 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 5 

Тема 14. Правове регулювання 

непрямого оподаткування в 

Україні 
 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

Разом 
 

4,5 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

 

Тема 15. Інші види 

загальнодержавних 

обов’язкових платежів 

 

1.Відвідування лекції 0,5 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

Разом 3 

 

Тема 16. Правове регулювання 

місцевих податків та зборів 

 

1.Тестування 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

Разом 4,5 

Тема 17. Правове регулювання 

майнових податків в Україні 

 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

Разом 3,5 

Тема 18. Правові засади 

застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку 

та звітності 

 

 

1. Відвідування лекції 0,5 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

0,5 

Разом 3 

Поточна модульна робота 2 10 

Разом за семестр  100 

 

Перелік питань для підготовки до підсумкового модульного 

контролю з навчальної дисципліни «Податкове право» 
 

Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері 

справляння податків і зборів 

1. Предмет та метод правового регулювання податкових 

відносини та його особливості. 

2. Система податкового права та місце податкового права в 

системі права. 

3. Джерела податкового права та їх класифікація.  

4. Податкове право як наука: поняття, функції, стан та 

перспективи розвитку.  
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5. Податково-правові норми: поняття, особливості та 

класифікація. 

6. Структура податково-правової норми.  

7. Поняття, зміст та особливості податкових правовідносин.  

8. Класифікація податкових правовідносин.  

9. Структура податкових правовідносин.  

10. Поняття, зміст, принципи податкової системи держави. 

11. Поняття та види контролюючих органів та органів стягнення.  

12. Права, обов’язки, функції контролюючих органів.   

13. Заохочення та відповідальність посадових та службових осіб 

податкової міліції.  

14. Податок та збір як правові категорії: поняття, ознаки та 

сутність.  

15. Класифікація податків та зборів.  

16. Поняття подвійного оподаткування та шляхи його усунення.  

17. Правовий механізм податку та його елементи.  

18. Поняття платника податку, його права та обов’язки. 

19. Визначення та роль податкових агентів. 

20. Поняття та рівні представництва у податковому праві.  

21. Поняття, види, методи визначення об’єкта оподаткування.  

22. Ставка податку: поняття та види.  

23. Поняття бази оподаткування та її визначення.  

24. Предмет та одиниця оподаткування.  

25. Поняття та види податкових періодів.  

26. Способи та строки сплати податків та інших обов’язкових 

платежів.  

27. Поняття податкової пільги та її види.  

28. Поняття та строки зберігання податкової звітності.  

29. Поняття спеціальних податкових режимів та їх види. 

30. Податкова консультація та наслідки її застосування.  

31. Поняття податкового обов’язку, підстави його виникнення, 

зміни та припинення. 

32. Поняття грошового, податкового зобов’язання, податкового 

боргу, співвідношення цих понять. 

33. Визначення та строки сплати сум податкових та грошових 

зобов'язань.  

34. Поняття та ознаки податкового повідомлення-рішення та 

податкової вимоги. 

35. Відкликання податкового повідомлення – рішення та 

податкової вимоги.  
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36. Поняття пені та підстави її нарахування. 

37. Поняття та види джерел сплати грошових зобов'язань або 

погашення податкового боргу платника податків. 

38. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку.  

39. Поняття податкового пріоритету.  

40. Податковий керуючий: поняття, функції. 

41. Поняття, зміст податкової застави, підстави її виникнення та 

припинення  

42. Адміністративний арешт майна.  

43. Обмеження операцій на банківських рахунках.  

44. Списання та розстрочка податкового боргу.  

45. Поняття та способи здійснення податкового контролю. 

46. Порядок ведення обліку платників податків.  

47. Податкові перевірки: поняття, зміст, наслідки.  

48. Види податкових перевірок та порядок їх проведення. 

49.  Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих 

органів до проведення документальних виїзних та фактичних 

перевірок.  

50. Строки проведення перевірок.  

51. Документальне оформлення результатів перевірок. 

52. Поняття та види податкових правопорушень.  

53. Поняття штрафів та фінансових санкцій, підстави їх  

застосування. 

54. Порядок накладення штрафів та застосування фінансових 

санкції. 

55. Порядок оскарження незаконних дій, рішень та бездіяльності 

органів Державної фіскальної служби України та їх посадових осіб. 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів податків та зборів 
56. Загальна характеристика правовідносин з оподаткування 

прибутку підприємств.  

57. Основні елементи податку на прибуток підприємств.  

58. Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток.  

59. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств.  

60. Основні та додаткові елементи податку на доходи фізичних 

осіб, їх характеристика. 

61. Порядок нарахування, утримання та сплати нарахованого 

податку на доходи фізичних осіб до бюджету.  

62. Поняття та види непрямих податків, їх місце у податковій 

системі України.  
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63. Податок на додану вартість: поняття, платники, ставка, 

податковий період.  

64. Порядок реєстрації платників податку на додану вартість.  

65. Визначення об'єкта та бази оподаткування податком на додану 

вартість.  

66. Порядок надання податкової декларації з ПДВ та строки 

розрахунків з бюджетом.   

67. Акцизний податок: платники податку, об’єкт оподаткування, 

визначення бази оподаткування.  

68. Порядок і строки сплати податку акцизного податку.  

69. Екологічний податок: платники, об’єкт табаза оподаткування. 

70. Порядок подання податкової звітності та сплати екологічного 

податку. 

71. Рентна плата: поняття, склад, платники, строки сплати.  

72. Поняття мита, його види та платники. 

73. Принципи формування місцевої податкової системи.  

74. Види місцевих податків та зборів. 

75. Туристичний збір: визначення, платники, ставка збору.  

76. Особливості справляння та сплати туристичного збору.  

77. Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники, 

об'єкт, база оподаткування та ставки збору. 

78. Особливості справляння та сплати збору за місця для 

паркування транспортних засобів.  

79. Поняття та види податку на майно. 

80. Транспортний податок: платники податку, об’єкт та ставка 

податку.  

81. Порядок обчислення та сплати транспортного податку. 

82. Поняття та характеристика земельного податку. 

83. Основні елементи земельного податку: об’єкт, суб’єкт, ставка 

податку.  

84. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним 

податком.  

85. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю.  

86. Поняття та особливості сплати орендної плати.  

87. Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності. 

88. Платники єдиного податку та їх класифікація.  

89. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.  
90. Порядок обрання або переходу на спрощену систему 

оподаткування.  
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(далі - єдиний внесок) та інших платежів відповідно до законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи 

(далі - податків, зборів, платежів) - це сукупність рішень та процедур 

контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають 

інституційну структуру податкових та митних відносин, 

організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників 

єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне 

обслуговування платників податків, організацію та контроль за 

сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, 

встановленого законом. 

Амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, 

інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, 

протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 

Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів 

товарів (продукції), визначених ПК України як підакцизні, що 

включається до ціни таких товарів (продукції). 

База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний 

вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова 

ставка і який використовується для визначення розміру податкового 

зобов'язання. 

Бюджетне відшкодування - відшкодування від'ємного значення 

податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності 

сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за 

результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне 

відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними ПК України. 

Власники земельних ділянок - юридичні та фізичні особи 

(резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права 

власності на землю в Україні, а також територіальні громади та 

держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно. 

Грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку 

платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як 

податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що 

справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог 

податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також 

санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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Державна податкова справа - сфера діяльності контролюючих 

органів, передбачена ПК України та іншими актами законодавства 

України, спрямована на формування і реалізацію державної 

податкової політики в частині адміністрування податків, зборів, 

платежів. 

Екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що 

справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, 

скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, 

фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово 

зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених 

радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних 

відходів, накопичених до  

1 квітня 2009 року. 

Збір (плата, внесок) - обов'язковий платіж до відповідного бюджету, 

що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними 

спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких 

осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, 

іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих 

дій. 

Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з 

власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також 

постійних землекористувачів. 

Землекористувачі - юридичні та фізичні особи (резиденти і 

нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування 

земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на 

умовах оренди. 

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими 

межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) 

призначенням та з визначеними щодо неї правами. 

Контролюючі органи - центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування єдиної державної податкової, державної 

митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних 

платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, 

забезпечує формування та реалізацію державної політики з 

адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при 

застосуванні податкового та митного законодавства, а також 

законодавства з питань сплати єдиного внеску, його територіальні 

органи. 
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Надміру сплачені грошові зобов'язання - суми коштів, які на певну 

дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми 

грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку 

дату. 

Об'єкт оподаткування -  майно, товари, дохід (прибуток) або його 

частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з 

постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені 

податковим законодавством, з наявністю яких податкове 

законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку. 

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної 

власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві 

за користування земельною ділянкою. 

Орган стягнення - виключно контролюючі органи, уповноважені 

здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу 

та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також 

державні виконавці у межах своїх повноважень. 

Оскарження рішень контролюючих органів - оскарження 

платником податку податкового повідомлення - рішення про 

визначення сум грошового зобов'язання платника податків або будь-

якого рішення контролюючого органу в порядку і строки, які 

встановлені ПК України  за процедурами адміністративного 

оскарження, або в судовому порядку. 

Пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми 

грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством 

строки. 

Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що 

справляється у формі земельного податку та орендної плати за 

земельні ділянки державної і комунальної власності. 

Платники податків - фізичні особи (резиденти і нерезиденти 

України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх 

відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти 

оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом 

оподаткування згідно з ПК України або податковими законами, і на 

яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів. 

Погашення податкового боргу - зменшення абсолютного значення 

суми такого боргу, підтверджене відповідним документом. 

Податкова вимога - письмова вимога контролюючого органу до 

платника податків щодо погашення суми податкового боргу. 

Податкова декларація, розрахунок - документ, що подається 

платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом) 
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контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі 

якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового 

зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, 

нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних 

осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. 

Податкова застава - спосіб забезпечення сплати платником податків 

грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у 

строк, визначений ПК України. 

Податкова система України - сукупність загальнодержавних та 

місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПК 

України порядку. 

Податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому 

числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету 

як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені 

податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена 

платником податків у податковому векселі та не сплачена в 

установлений законом строк). 

Податкове повідомлення-рішення - письмове повідомлення 

контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків 

сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим 

органом у випадках, передбачених ПК України та іншими 

законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на 

контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової 

звітності. 

Податкові правопорушення - є протиправні діяння (дія чи 

бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх 

посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що 

призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, 

установлених ПК України та іншим законодавством, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Податковий агент - особа, на яку ПК України покладається обов'язок 

з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, 

надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного 

бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків. 

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з 

урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого 

платником податків у встановлений ПК України строк, а також пеня, 

нарахована на суму такого грошового зобов'язання. 

Податковий контроль - система заходів, що вживаються 

контролюючими органами з метою контролю правильності 
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нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також 

дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, 

проведення розрахункових та касових операцій, патентування, 

ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи. 

Податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану 

вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного 

(податкового) періоду, визначена згідно з ПК України. 

Податковий період - встановлений ПК України період часу, з 

урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів 

податків та зборів. 

Податковий обов'язок - обов'язок платника податку обчислити, 

задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і 

строки, визначені ПК України, законами з питань митної справи. 

Податок - обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, 

що справляється з платників податку відповідно до ПК України. 

Податкова пільга - передбачене податковим та митним 

законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо 

нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору 

в меншому розмірі. 

Представники платника податків - особи, які можуть здійснювати 

представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних 

із сплатою податків, на підставі закону або довіреності.  

Спеціальний податковий режим - система заходів, що визначає 

особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих 

суб'єктів. 

Ставка податку- розмір податкових нарахувань на (від) одиницю 

(одиниці) виміру бази оподаткування. 

Строк сплати податку та збору- період, що розпочинається з 

моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із 

сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем 

строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений 

у порядку, визначеному податковим законодавством.  

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у вигляді 

фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків 

у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на 

контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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