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ВСТУП 

 

 

Податкова система, її створення і результативне функціонування – не 

тільки практична, але і винятково важлива наукова проблема. Наповнення 

бюджету грошовими коштами потребує глибоких знань формування 

оподатковуваних оборотів, впливу рівню «податкового тиску» на 

економічне життя країни, доходи підприємців, найманої робочої сили, 

громадян. 

Податки впливають на виробництво, розподіл споживання і мають 

об'єктивний характер. Найбільшого розвитку податкова система досягає 

в умовах ринкової економіки. Вона є основною ланкою фінансових 

відносин між державою, юридичними та фізичними особами. 

Тому знання податкової системи своєї держави необхідно кожному 

фахівцеві в сфері керування будь-яким видом економічної діяльності. 

Дисципліна «Податкова система» є однією з базових при підготовці 

спеціалістів у галузі фінансів. Ця дисципліна вивчається студентами після 

ознайомлення з такими дисциплінами, як «Економіка підприємства», 

«Фінанси», «Мікроекономіка», «Фінанси підприємств», «Фінансова 

діяльність суб’єктів підприємництва», що дає змогу закріпити отримані 

знання і розпочати професійну підготовку бакалаврів. 

Одночасно дисципліна забезпечує вивчення таких дисциплін, як 

«Податковий менеджмент», «Фінансова санація та банкрутство 

підприємств», «Антикризове фінансове управління на підприємстві». 

Вивчення дисципліни «Податкова система» є необхідною умовою 

підготовки спеціалістів з фінансів вищої кваліфікації. Особливо важливу 

роль ця дисципліна відіграє у підготовці фахівців з фінансів, 

бухгалтерського обліку й аудиту. Вона забезпечує науково-теоретичну та 

методологічну основу для формування системи знань з конкретно 

прикладних дисциплін за напрямом «Фінанси і кредит». 

Мета викладення дисципліни полягає у вивченні фінансових 

відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини 

вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного 

фонду грошових ресурсів. 

Предметом цієї дисципліни є економічні відносини з перерозподілу 

валового внутрішнього продукту і національного доходу для створення 

загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів. 

«Податкова система» належить до нормативних дисциплін 

навчального закладу. 

Метою авторів навчального посібника є орієнтування на розуміння 

та прагнення майбутніх фахівців оволодіти знаннями для подальшого їх 

використання для прийняття обґрунтованих економічних рішень. 

 



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 

І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ 
 

 

ДПА – державна податкова адміністрація; 

ДПС – державна податкова служба; 

ЄДР – Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-

підприємців; 

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств і організацій 

України; 

ЄС – Європейський Союз; 

НМДГ – неоподаткований мінімум доходу громадян; 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку;  

ПКУ – податковий кодекс України; 

ПФУ – Пенсійний фонд України. 

 



ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ 

 

 

1.1 Сутність і функції податків 

 

Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо 

регулювання економічних процесів належить податкам. Податки – 

обов'язковий елемент економічної системи будь-якої держави незалежно 

від того, яку модель економічного розвитку вона обирає, які політичні 

сили перебувають при владі. Відсутність податків паралізує фінансову 

систему держави в цілому, робить її недієздатною і, в кінцевому підсумку, 

позбавленою будь-якого сенсу. 

Головними передумовами виникнення податків є перехід від 

натурального господарства до грошового й утворення держави. 

Виконання державою покладених на неї функцій ще на початку 

зародження господарських відносин потребувало здійснення нею певних 

видатків та, відповідно, забезпечення державної казни джерелами їх 

фінансування. За таких умов держава повинна була здійснювати певну 

сукупність заходів, яку у сучасних умовах можна визначити як податкову 

політику. 

Розвиток цивілізації свідчить, що в різні періоди розвитку суспільства 

вводилися різноманітні податки: на землю, майно, прибуток, цінні папери, 

спадщину та дарування, додану вартість, заробітну плату, неодружених 

чоловіків, бороду, вікна, двері, подушні податки; акцизи, збори й 

відрахування: на автомобілі, коней, собак, продуктивну худобу та птицю, 

бджіл тощо. 

В історії оподаткування (в глобальному сенсі) зазвичай виділяють 

З етапи: 

- перший етап – від Древнього Світу і до початку Середньовіччя. 

Зародження інституту податків, які мали випадковий і тимчасовий характер, 

стягувалися у примітивних формах, дуже часто у натуральному вигляді; 

- другий етап охоплює XVI–XVIII ст. Характеризується 

становленням феодальних держав, грошових господарств країн, бурхливим 

розвитком податків, які практично стягувалися за все: вікна, двері, майно, 

бороди, спадщину, землю, будинки, товари, прибутки, з холостяків, євреїв, 

проституток, покійників і т. п. 

- третій етап – наприкінці XVIII ст. Настає більш цивілізований етап 

розвитку податків. Саме в цей час набувають поширення ідеї про 

законність і природність обкладання для задоволення державних потреб, 

обґрунтовуються найважливіші засади оподаткування, такі як 

рівномірність, визначеність, зручність, дешевизна стягування податків (А. 

Сміт). Кількість податків зменшується, вони стають більш одноманітними, 

держава відмовляється від дріб'язкових зборів, а віддає перевагу тим, які 

можуть суттєво поповнити державну скарбницю. Відпрацьовуються 



технічні прийоми збирання податків. Свого найвищого розквіту і 

вдосконалення податки набувають в умовах ринкового господарства. 

Згідно з проведеними ще у 1908 р. Е. Селігманом дослідженнями 

податок пройшов сім стадій розвитку: 

- на першій – панівною була ідея дарування (у середні віки 

індивідуум робив подарунки уряду); 

- на другій – уряд смиренно умовляв чи просив народ про підтримку; 

- на третій – домінувала ідея допомоги, що надається державі; 

- на четвертій – проявилася ідея про жертву, яку приносить 

індивідуум в інтересах держави; 

- на п'ятій – у платника розвивалося відчуття боргу, обов'язку, 

якому і відповідає англійське слово «duty» (тобто «податок»); 

- лише на шостій стадії з'являється ідея примусу з боку держави; 

- на останній, сьомій стадії, з'являється ідея відповідної частки чи 

окладу, встановлених або розрахованих урядом, незалежно від волі 

платників податків. 

Важливо підкреслити особливу роль податків у сучасному 

суспільстві, що зумовлено специфікою розвитку економічних систем на 

межі ХІХ–ХХ століть. Крім традиційних задач, які стояли перед державою 

протягом всього періоду розвитку цивілізації, з'явилися якісно нові, такі як 

рішення глобальних проблем (екологія, врегулювання демографічної 

ситуації, раціоналізація використання природних ресурсів тощо). В такому 

випадку податки є не тільки головним джерелом доходів, але й важливим 

інструментом регулювання процесів негативних зовнішніх проявів 

діяльності людства. Особливо актуальним у цьому напрямку є введення 

екологічних податків. 

Важливо зазначити, що податки можуть як стимулювати 

економічний розвиток, так і обмежувати його. Використання податків – це 

інструмент перерозподілу грошових коштів, за допомогою якого обмежені 

ресурси вилучаються із галузі найменш ефективного використання і 

спрямовуються в ту галузь, де вони можуть знайти більш результативне 

застосування. Тільки за таких умов податки сприятимуть економічному 

розвитку. 

Зі зміною економічних умов господарювання змінюється і роль 

податків, проте можна з впевненістю стверджувати, що на кожному етапі 

розвитку суспільно-господарських відносин податки лишаються одним з 

головних інструментів державного регулювання економічного зростання. 

У ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VI наведено таке визначення: податок 

– обов’язковий безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

стягується з платників податку відповідно до ПКУ. 

Крім податків існують інші обов’язкові платежі податкового 

характеру (рис. 1.1).  

Визначення збору (плати, внеску) Податковим кодексом уніфіковано.  

Збір (плата, внесок) – обов'язковий платіж до відповідного 

бюджету, що стягується 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 й особами юридично значимих дій. 

 
 

Рисунок 1.1 – Характеристика обов’язкових платежів податкового 

 характеру 

 

Стягування податку є одностороннім процесом і має безвідплатний 

та обов'язковий характер для конкретного платника. Податкові відносини 

мають односторонню спрямованість – від платника до держави. 

Повернення переплат не можна розглядати як зворотний рух, оскільки 

воно пов’язане не із сутністю цих відносин, а з конкретним механізмом 

розрахунків з бюджетом. Характерні ознаки податку наведені на рис. 1.2. 

Отже, у сучасних умовах економічний зміст податків розкривається 

через взаємовідносини суб'єктів господарювання і громадян, з одного боку, 

та держави – з іншого, з приводу формування бюджетних ресурсів. 

Незалежно від об'єкта оподаткування загальним джерелом податкових 

надходжень є ВВП. Він формує первинні грошові доходи основних 

учасників суспільного виробництва і держави як організатора 

господарської діяльності у національному масштабі.Вітчизняна фінансова 

наука при вивченні природи податку традиційно приділяє значну увагу 

дослідженню проявів конкретних функцій цієї категорії, без визначення 

яких неможливе розкриття суспільного призначення податків. 

Функції податку – це проявлення його сутності в дії, спосіб 

вираження його властивостей. Можна визначити дві функції податків: 

фіскальну і регулювальну (рис. 1.3). Вказані функції мають об'єктивний 

характер й існують з моменту виникнення податків. Але конкретні прояви 

їх рис пов'язані з умовами суспільного розвитку. Спочатку податки у всіх 

державах вводилися з метою виконання фіскальної функції, тобто 

ОБОВЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ПОДАТКОВОГО ХАРАКТЕРУ 

Збори – обов’язкові платежі, які мають разовий фіскальний  

характер, і їх сплата пов’язана із компенсацією певних витрат 

організації діяльності 
 

Плата – обов’язкові платежі, які стягуються з платників  

податків за умови конкретного еквівалентного обміну між ними 

та державою 

Відрахування, внески – обов’язкові платежі з юридичних  

і фізичних осіб, яким притаманні ознаки цільового призначення 



забезпечення держави джерелами грошових коштів для фінансування 

державних витрат. З розвитком суспільно-економічних відносин почали 

виокремлювати регулювальну функцію податків.  

 
 

Рисунок 1.2 – Характерні особливості податку 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Функції податків 

 

У сучасних умовах можна також розглядати підфункції податків, 

зокрема, контрольну, розподільну, соціальну (рис. 1.4). 

ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ 

Фіскальна: пов’язана із забезпеченням доходів бюджету для 

задоволення суспільних потреб 
 

Регулювальна: формує систему пільг, зміну об’єктів 

оподаткування, ставок, кількості податків; сприяє розвитку 

виробництва  

і стримує його; визначає обсяги витрат на соціальний і 

економічний розвиток суспільства 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКУ 

Обов’язковий порядок стягнення 

Односторонній характер встановлення 

Може бути сплачений лише до бюджету  

Не має цільового призначення 

Є виключно атрибутом держави і базується на актах вищої  

юридичної сили 



 
Рисунок 1.4 – Підфункції податків 

 

 

1.2 Елементи податків 

 

Загальні принципи побудови податкових систем визначаються в 

елементах податку. Відповідно до ПКУ при встановленні податку 

обов'язково визначаються такі елементи: платники податку, об'єкт 

оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення 

податку, податковий період, строк і порядок сплати податку, строк і 

порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. Під час 

встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги та порядок 

їх застосування. 

За ієрархією елементи податку можна згрупувати, доповнивши 

перелік елементів, визначених ПКУ, такими елементами, як метод 

податкового обліку, одиниця оподаткування, джерело податку й оклад 

(квота) (рис. 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Елементи податку 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ 

Суб’єкт  

оподаткування 

Об’єкт  

оподаткування 

Податкова 

база 

Податковий 

період 

Податкова 

ставка 

Порядок 

сплати 

Метод  

податкового 

обліку Оклад 

(квота) 

Порядок  

подання  

податкової 

звітності 

Одиниця  

оподаткування 

Джерело 

податку 

Порядок 

сплати 

ПІДФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ 

Контрольна – реалізується в процесі оподаткування та визначає 

раціональний, збалансований характер податкової системи,  

її відповідність поставленим цілям 

Розподільна – пов’язана із первинним і вторинним розподілом 

ВВП і національного доходу 

Соціальна – підтримує соціальну рівновагу між окремими  

групами платників податків 



Отже, до основних елементів податку належать:  

1. Суб’єкт податку - учасник процесу стягування податку (платник, 

держава, державні органи); 

2. Об'єкт оподаткування - явище, предмет чи процес, внаслідок 

наявності яких сплачується податок. Є два підходи до оцінювання об'єкта: 

а)  кількісний і натуральний; 

б)  грошовий; 

3. База оподаткування – законодавчо закріплена частина доходів 

чи майна платника податків (за вирахуванням пільг), яка враховується при 

розрахунку суми податку. Податкова база – це кількісний вимір об'єкта 

оподаткування; 

4. Податковий період – строк, протягом якого завершується процес 

формування податкової бази, остаточно визначається розмір податкового 

зобов'язання; 

5. Порядок сплати податку – методи, строки та засоби сплати 

податку в державі, які залежать від принципів побудови податкової 

системи. 

Поряд з порядком сплати податку важливе місце має такий елемент, 

як податковий звіт – документ, що подається до податкової інспекції із 

звітними даними про розрахунки з бюджетом; 

6. Метод податкового обліку – метод, що використовується для 

визначення моменту виникнення окремих складових податкових 

зобов'язань; 

7. Одиниця оподаткування – частина об'єкта оподаткування, 

стосовно якої відбувається встановлення нормативів і ставок обкладення, 

тобто та одиниця, яка покладається в основу виміру об'єкта оподаткування. 

Вона залежить від об'єкта оподаткування, виражається в грошовій або 

натуральній формі та має переважно розрахунковий характер. Наприклад, 

грошова одиниця для оподаткування прибутків і доходів, одиниця 

вимірювання площі для земельного податку; 

8. Податкова ставка – законодавчо встановлений розмір податку 

або збору, виходячи із об'єкта або одиниці оподаткування. 

Принципів при класифікації ставок податку може бути декілька. 

Зупинимося на найбільш важливих (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Класифікація податкових ставок 
Класифікаційна ознака Вид податкових ставок 

Податковий тиск (тягар) на платника 

Базова (основна) ставка 

Знижена ставка 

Підвищена ставка 

Метод встановлення ставки податку 
Абсолютна (тверда) ставка 

Відносна (відсоткова) ставка 

Формування стимулів для платника 
Стимулювальна ставка 

Обмежувальна ставка 

Метод формування ставок податку 
Пропорційна ставка 

Прогресивна ставка 



Регресивна ставка 

Змішана ставка 

Отже, в залежності від податкового тиску (тягаря) на платника 

виокремлюють: 

1) Базову (основну) ставку – ставка, яка не враховує особливостей чи 

виду діяльності платника, що або полегшує, або збільшує податковий тягар. 

Потрібно врахувати, що за деякими податковими платежами про базову 

податкову ставку можна говорити досить умовно через множинність ставок 

у цілому за цим податком (акцизний податок). При обчисленні того ж 

самого податку можуть використовуватися декілька базових (основних) 

ставок. 

2) Знижена ставка – ставка оподатковування, яка визначена з 

урахуванням особливостей платника податків і видів його діяльності, 

форми та розміру одержуваних їм доходів і за розміром є нижчою за 

розмір базової (основної) ставки. Іноді подібні ставки можуть 

застосовуватися як податкові пільги. 

3) Підвищена ставка – ставка оподатковування, яка визначена 

з урахуванням особливостей платника податків і виду його діяльності, 

форми та розміру одержуваних їм доходів і перевищує розмір базової 

(основної) ставки. 

У залежності від методу встановлення існують такі ставки 

податку: 

1) Абсолютні (тверді) – ставки податку, при яких розмір податку 

у твердій фіксованій величині визначається на кожну одиницю 

оподатковування. Подібні ставки застосовуються в Україні досить рідко 

через перманентні інфляційні процеси. У тих випадках, коли 

використовуються абсолютні ставки, їх перегляд відбувається доволі 

часто. 

2) Відносні – ставки податку, при яких розмір податку 

встановлюється у визначеному співвідношенні до одиниці обкладання. 

Характеристика ставок податку пов'язана тісно з методами їх 

формування, що знаходиться в основі поділу ставок: 

- пропорційні – характеризуються стабільністю незалежно від 

збільшення або зменшення об'єкта оподаткування; 

- прогресивні – збільшуються в залежності від збільшення 

отриманого доходу; 

- регресивні – знижуються при збільшенні отриманого доходу або 

майна; 

- змішані – застосування водночас прогресивних і пропорційних 

ставок оподаткування. 

9. Джерело сплати податку – це той фонд, явище чи предмет, з 

якого сплачується податок. Джерелом можуть бути: 

- доходи платника податку, отримані в різних формах; 

- частина майна, коли для покриття податку не вистачає доходу; 

- позика як джерело сплати. 



10. Квота податку – це частка податку в доходах платника. У 

практиці оподаткування податкові квоти не встановлюються, а лише 

використовуються для аналізу характеристик рівня оподаткування. 

11. Податкова пільга – це законодавчо встановлені винятки із 

загальних правил оподаткування, які надають платникові можливість 

зменшити суму податку (збору), що підлягає сплаті, або звільняють його від 

виконання окремих обов'язків і правил, пов'язаних з оподаткуванням. 

Результатом застосування пільг може бути як повне або часткове 

зменшення суми податкових зобов'язань платника, так і поліпшення 

фінансових показників його діяльності без зміни суми податку (збору), яка 

підлягає сплаті до бюджету. 

Характерними рисами податкових пільг є (рис. 1.6): 
 

 
 

Рисунок 1.6 – Характерні риси податкових пільг 
 

- обмежена сфера застосування. Податкова пільга являє собою один 

з елементів податку як економічної категорії. Кожна з податкових пільг 

жорстко «прив'язана» до відповідного податку і сфера її застосування 

обмежується винятково тим податком чи збором, у механізм якого вона 

вбудована; 

- стимулювальна спрямованість. На відміну від інших локальних 

механізмів податкового регулювання, податкові пільги спрямовані 

винятково на стимулювання платників шляхом зменшення їх податкових 

зобов'язань або створення інших, більш привілейованих у порівнянні з 

іншими платниками, умов оподаткування; 

- екстериторіальність. Застосування пільг, на відміну від вільних 

економічних зон, не має спеціальних обмежень за територіальною 

ознакою. Вони застосовуються на тій території, на якій стягується 

відповідний податок (на території всієї держави – для загальнодержавних 

податків і зборів або в межах адміністративно-територіальної одиниці – 

для місцевих податків і зборів); 

- мобільність. Податкові пільги дозволяють оперативно корегувати 

умови оподаткування з метою забезпечення ефективної реалізації 

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ 

Обмежена сфера застосування 

Стимулювальна спрямованість 

Екстериторіальність 

Мобільність 



регулювальної функції податків, тобто вони можуть розглядатися в якості 

регулювального податкового механізму тактичного характеру. 

Різноманіття цілей державної податкової політики та шляхів їх 

досягнення є передумовою диверсифікації податкових пільг, які мають різний 

характер і різні форми прояву. Класифікація податкових пільг наведена у 

таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Класифікація податкових пільг 
Класифікаційна ознака Вид податкових пільг 

Характер цілей державної 

податкової політики 

Соціальні пільги 

Економічні пільги 

Призначення пільги 
Стимулювальні пільги 

Підтримувальні (протекціоністські) пільги 

Цільове використання  

вивільнених коштів 

Цільові пільги 

Нецільові пільги 

Суб’єкт впливу пільги 

Пільги, спрямовані на кінцевого споживача 

Пільги, спрямовані на суб’єкта господарювання, який 

не є кінцевим споживачем 

Період дії пільги 
Пільги, період застосування яких не визначений 

Тимчасові пільги 

Компетенція встановлення 

та масштаб застосування 

пільги 

Загальнодержавні пільги 

Пільги, встановлені органами місцевого 

самоврядування 

Елементи податку  

(форма надання пільги) 

Звільнення від оподаткування окремих категорій 

платників податку 

Зменшення об’єкта оподаткування 

Зменшення (обмеження) бази оподаткування 

Зменшення податкових ставок 

Застосування спеціальних методів податкового обліку 

Збільшення податкового (звітного) періоду 

Зменшення суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету 

Розстрочення та відстрочення сплати податкових 

зобов’язань 

 

12. Порядок подання податкової звітності (порядок сплати 

податку) – це методи, строки та засоби подання звітності до податкових 

органів і сплати податку в державі, які залежать від принципів побудови 

податкової системи. 

 

 

1.3 Класифікація податків і податкових платежів 

 

Класифікація податків дає можливість більш повно висвітлити 

сутність і функції податків, показати їх роль у податковій політиці 

держави, напрям і характер впливу на соціально-економічну сферу. 

Детальна класифікація податків наведена у табл. 1.3. 

Отже, за формою оподаткування податки поділяють на  

- прямі податки – обов'язкові платежі, які напряму сплачуються 

платником до бюджету держави в залежності від розміру об'єкта 



оподаткування. Причому сплата такого податку призводить до вартісного 

зменшення об'єкта оподаткування (податок на прибуток підприємств, 

податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, плата за землю, фіксований сільськогосподарський 

податок); 

- непрямі податки – обов'язкові платежі, які сплачуються 

платниками опосередковано через цінові механізми, причому сума податку 

не зменшує об'єкта оподаткування, а збільшує ціну товару (податок на 

додану вартість, акцизний податок, мито). 
 

Таблиця 1.3 - Класифікація податків 
Класифікаційна ознака Вид податку 

Форма оподаткування 
Прямі податки 

Непрямі податки 

Рівень державних структур, 

які встановлюють податки 

Загальнодержавні податки 

Місцеві податки 

Суб’єкт оподаткування 

Податки з юридичних осіб 

Податки з фізичних осіб 

Змішані податки 

Економічний зміст об’єкта 

оподаткування 

Податки на доходи 

Податки на споживання 

Податки на майно 

Спосіб стягнення 
Розкладні податки 

Окладні (квотарні, дольові, кількісні) податки 

Спосіб зарахування  

податкових надходжень 

Закріплені податки 

Регулювальні податки 

Відношення до джерела 

сплати 

Податки, що включаються у витрати та собівартість 

Податки, що включаються в ціну товару 

Податки, що сплачуються з прибутку або капіталу 
 

Поділ податків на прямі та непрямі пов'язують з методом їх 

встановлення. Прямі податки безпосередньо пов'язані з характеристиками 
платника: ними обкладаються юридичні та фізичні особи, а також їх доходи; 
а непрямі – з діяльністю, якою займається платник податків, тому ними 

обкладаються види діяльності, товари та послуги. У той же час, існує 
принципова відмінність прямих податків, які орієнтовані на обкладення 

доходів підприємництва чи населення, від непрямих, які спрямовані на 
кінцеве споживання. 

Як прямі, так і непрямі податки мають свої характерні особливості.  

Прямі податки: 
- платить і несе на собі одна особа; 

- включаються у ціну на стадії виробництва у виробників; 
- стягуються за декларацією і за кадастрами; 
- стягуються з виробництва цінностей. 

З цього випливає, що прямі податки – це податки, які стягуються 
внаслідок придбання та накопичення матеріальних благ і залежать від 

масштабів об'єкта оподаткування. Вони розподіляють податковий тягар 
так, що ті, хто має вищі доходи, платять більше. 



Непрямі податки: 

- сплачує одна особа, а несе інша; 
- включаються у ціну тільки на стадії реалізації як надбавка до ціни 

товару; 

- стягуються за тарифами; 
- стягуються зі споживання цінностей. 

Отже, непрямі податки – це податки, які не залежать від доходів або 

майна окремого платника, а визначаються розміром споживання. 

Непрямі податки включаються до ціни як надбавка (або складова), 

і їх сплачує кінцевий споживач. Більшою мірою їх сплачують платники, 

які більше споживають, тобто ті, які мають більші доходи. 

За економічним змістом об'єкта оподаткування податки 

поділяють на 

- податки на доходи – обов'язкові платежі, які стягуються з 

чистого доходу з юридичних і фізичних осіб у момент його отримання. 

Безпосередніми об'єктами оподаткування є прибуток чи валовий доход 

підприємства, заробітна плата й інші доходи громадян; 

- податки на споживання – обов'язкові платежі, які стягуються 

у процесі споживання товарів, робіт і послуг, причому їх сплата залежить 

не від результатів фінансово-господарської діяльності, а від розміру 

споживання. Вони стягуються у вигляді непрямих податків; 

- податки на майно – обов'язкові платежі, які стягуються 

внаслідок наявності конкретного виду майна, що перебуває в приватній, 

колективній і державній формах власності (податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, плата за землю). 

У залежності від рівня державних структур, які встановлюють 

податки, податки поділяють на 

- загальнодержавні податки – обов'язкові платежі, які 

встановлюються найвищими органами влади в державі і є обов'язковими 

до сплати за єдиними ставками на всій території України. Ці податки 

можуть формувати дохідну частину як державного, так і місцевих 

бюджетів; 

- місцеві податки – обов'язкові платежі, які встановлюються 

місцевими органами влади і є обов'язковими до сплати за встановленими 

ставками тільки на певній території. Місцеві податки надходять виключно 

до місцевих бюджетів. 

За способом стягнення податкових зобов'язань податки поділяють на 

- розкладні (розкладкові) податки – обов'язкові платежі, які 

визначаються як розподілення загальної суми на певну кількість платників 

(подушні податки). Такі податки широко використовувалися на ранній 

стадії розвитку оподаткування, їх розмір визначали виходячи з потреби 

здійснити конкретні витрати: викупити короля з полону, побудувати 

захисну стіну тощо. Суми витрат розподілялися між платниками: на 

кожного платника припадала конкретна сума податку. Зараз розкладні 

податки використовуються рідко, в основному в місцевому оподаткуванні; 



- окладні (квотарні, дольові, кількісні) податки – обов'язкові 

платежі, які стягуються за певними ставками від чітко визначеного об'єкта 

оподаткування. На відміну від розкладних, вони виходять не із потреби 

покриття витрат, а з можливості платника заплатити податок. Ці податки 

безпосередньо чи непрямо враховують майновий стан платника податку. 

За способом зарахування податкових надходжень податки 

поділяють на 

- закріплені – обов'язкові платежі, які на тривалий період повністю 

чи частково закріплені як дохідне джерело конкретного бюджету (бюджетів); 

- регулювальні – обов'язкові платежі, які можуть надходити до 

різних рівнів бюджетної системи (акцизний податок). 

За суб'єктом оподаткування податки поділяють на 

- податки з юридичних осіб (податок на прибуток підприємств); 

- податки з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб); 

- змішані (плата за землю, екологічний податок). 
 

 

Тестові завдання до теми 1 
 

 

1 Обов’язковий безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

стягується з платників податку відповідно до ПКУ – це 

а) відрахування; 

б) плата; 

в) податок; 

г) амортизація; 

д) всі відповіді невірні. 

2 Обов’язковий платіж з юридичних та фізичних осіб, якому 

притаманні ознаки цільового призначення – це 

а) податок; 

б) плата; 

в) пільга; 

г) відрахування; 

д) всі відповіді невірні. 

3 Обов’язковий платіж, який стягується з платників податків за 

умови конкретного еквівалентного обміну між ними та державою – це 

а) податок; 

б) пільга; 

в) відрахування; 

г) плата; 

д) всі відповіді невірні. 

4 Стягування податку 

а) є одностороннім процесом; 

б) має безвідплатний характер для конкретного платника; 

в) має обов'язковий характер для конкретного платника; 

г) всі відповіді вірні; 



д) всі відповіді невірні. 

5 До особливостей податку можна віднести: 

а) двосторонній характер встановлення; 

б) обов’язковий порядок стягнення; 

в) цільове призначення; 

г) всі відповіді вірні; 

д) всі відповіді невірні. 

6 Проявлення сутності податку в дії, спосіб вираження його 

властивостей – це 

а) елементи податку; 

б) принципи оподаткування; 

в) квота податку; 

г) функції податку; 

д) всі відповіді невірні. 

7 Фіскальна функція податків … 
а) пов’язана із забезпеченням доходів бюджету для задоволення 

суспільних потреб; 

б) формує систему пільг, зміну об’єктів оподаткування, ставок, 

кількості податків; 

в) визначає обсяги витрат на соціальний і економічний розвиток 

суспільства; 

г) підтримує соціальну рівновагу між окремими групами платників 

податків; 

д) всі відповіді невірні. 

8 Регулювальна функція податків … 

а) пов’язана із забезпеченням доходів бюджету для задоволення 

суспільних потреб; 

б) пов’язана із первинним і вторинним розподілом ВВП і 

національного доходу; 

в) визначає обсяги витрат на соціальний і економічний розвиток 

суспільства; 

г) реалізується у процесі оподаткування та визначає раціональний, 

збалансований характер податкової системи, її відповідність поставленим 

цілям; 

д) всі відповіді невірні. 

9 Учасник процесу стягування податку (платник, держава, 

державні органи) – це  

а) об’єкт оподаткування; 

б) суб’єкт податку; 

в) база оподаткування; 
г) одиниця оподаткування; 

д) всі відповіді невірні. 

10 Законодавчо закріплена частина доходів чи майна платника 

податків (за вирахуванням пільг), яка враховується при розрахунку 

суми податку – це 



а) податкова пільга; 

б) податкова квота; 

в) база оподаткування; 

г) одиниця оподаткування; 

д) всі відповіді невірні. 

11 Законодавчо встановлені винятки із загальних правил 

оподаткування, які надають платникові можливість зменшити суму 

податку (збору), що підлягає сплаті, або звільняють його від 

виконання окремих обов'язків та правил, пов'язаних з 

оподаткуванням – це  

а) порядок сплати податку; 

б) податкова пільга; 

в) податкова квота; 

г) одиниця оподаткування; 

д) всі відповіді невірні. 

12 Базова (основна) ставка податку … 

а) визначена з урахуванням особливостей платника податків і видів 

його діяльності; 

б) знижується при збільшенні отриманого доходу або майна 

платника податку; 

в) передбачає, що розмір податку встановлюється у визначеному 

співвідношенні до одиниці обкладання; 

г) не враховує особливостей чи виду діяльності платника; 

д) вві відповіді невірні. 

13 Ставка податку, що збільшуються в залежності від 

збільшення отриманого доходу, це -  

а) пропорційна ставка; 

б) прогресивна ставка; 

в) регресивна ставка; 

г) змішана ставка; 

д) всі відповіді невірні. 

14 Джерелом сплати податку можуть бути: 

а) доходи платника податку, отримані в різних формах; 

б) частина майна, коли для покриття податку не вистачає доходу; 

в) позика; 

г) всі відповіді вірні; 

д) всі відповіді невірні. 

15 Елемент податку, який використовується для аналізу 

характеристик рівня оподаткування: 

а) об’єкт оподаткування; 

б) податкова пільга; 

в) податкова квота; 

г) одиниця оподаткування; 

д) всі відповіді невірні. 

16 За призначенням розрізняють пільги: 



а) цільові, нецільові; 

б) стимулювальні, підтримувальні; 

в) загальнодержавні, місцеві; 

г) тимчасові, з невизначеним періодом застосування; 

д) всі відповіді невірні. 

17 Податки, які не залежать від доходів або майна окремого 

платника, а визначаються розміром споживання – це: 

а) загальнодержавні податки; 

б) місцеві податки; 

в) непрямі податки; 

г) змішані податки; 

д) всі відповіді невірні.  

18. Система заходів, що визначає особливий порядок 

оподаткування окремих категорій суб'єктів господарювання це 

а) єдиний податок; 

б) екологічний податок; 

в) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 

г) спеціальний податковий режим. 

 

 


	Краматорськ
	2016
	Балашова, О. В.
	Б        Податкова система : посібник / О. В. Балашова, Г. О. Роганова. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 259 с.
	Тестові завдання до теми 2 35

	ТЕМА 5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 74
	ТЕМА 9. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 187
	ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
	І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
	ДПА – державна податкова адміністрація;
	ДПС – державна податкова служба;
	ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку;
	ПКУ – податковий кодекс України;
	Тема 1. Сутність і види податків
	Тестові завдання до теми 1


