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Група Е-1 

Предмет «Основи підприємницької та управлінської діяльності» 

Урок 13-14 

Тема: Система оподаткування підприємницької діяльності в Україні. Функції та види 

податків. 

Мета: визначити сутність поняття «оподаткування»; ознайомитися з системою 

оподаткування в Україні та в цілому; вивчити які є види податків та які функції вони 

виконують.  

 

Серед фінансових важелів розвитку підприємництва особливе місце займає система 

оподаткування. Вона використовується як інструмент впливу на бізнес, стимулює і обмежує 

певні види підприємницької діяльності, забезпечує надходження до державного бюджету. 

У світовій практиці розвитку підприємництва система оподаткування поряд із бюджетним 

фінансуванням пріоритетних напрямів економічної діяльності справляє найбільший вплив на 

фінансово-кредитну політику, грошовий обіг та господарську кон'юнктуру в цілому. 

Система оподаткування - продукт закономірного результату економічного розвитку 

суспільства. Вона втілює досить складне утворення законодавчих і нормативних актів, які 

регулюють взаємовідносини між державою і підприємцем. Ця система перебуває у постійному 

русі, що знаходить відображення у появі нових офіційних документів, у змінах і доповненнях 

до вже діючих законів. Яким же чином законодавство визначає суть цієї системи? 

Система оподаткування - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів до бюджету, внесків у державні цільові фонди, що стягуються в установленому 

порядку. 
Законодавча база визначає принципи побудови системи оподаткування, диференціює 

податки. Відповідно до побудови бюджету податки можуть бути загальнодержавними і 

місцевими. Крім того, податки поділяються на прямі і непрямі. Для кращого засвоєння системи 

оподаткування розглянемо табл. 1. 

Таблиця 1 

Система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності 

Непрямі 

податки 
Прямі податки 

Внески до 

державних 

цільових фондів 

Інші податки, збори, 

платежі 

Податок на 

додану 

вартість 

Податок на 

прибуток 

підприємств 

Пенсійний фонд 

Плата з компенсування 

витрат на 

геологорозвідувальні 

роботи 

Акцизний 

збір 
Плата за землю 

Фонд соціального 

страхування 

Плата за спеціальне 

використання природних 

ресурсів 

Мито 
Податок з 

власників 
Фонд зайнятості Державне мито 



транспортних 

засобів 

Митний збір 
Плата за майно 

підприємств 

На будівництво, 

ремонт і 

експлуатацію 

автошляхів 

Місцеві податки і збори 

 

З наведеної таблиці випливає, що прямі податки встановлюються безпосередньо на дохід 

і майно, а непрямі - виплачуються в ціні товару або включені до тарифу. 

Система оподаткування будується за такими принципами: 

 обов'язковості; 

 економічної доцільності; 

 соціальної справедливості; 

 поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян. 

Реалізація цих принципів забезпечує надходження коштів до бюджетів відповідних рівнів і 

державних цільових фондів. Це так звана оптимальна точка, в якій поєднуються інтереси 

держави і підприємницького сектора. Високі податкові ставки створюють для держави і 

підприємців ряд проблем (адже вони здатні підірвати зацікавленість підприємців у розвитку 

своєї справи). 

Одночасно може 

статися так, що держава 

при застосуванні більш 

високих ставок податків 

одержить менше 

податкових надходжень до 

бюджету. 

Податковий тиск 

змушує підприємця 

шукати прогалини в 

податковому 

законодавстві або 

використовувати різні 

схеми ухилення від 

податків. Це може 

відбутися шляхом 

створення фіктивних фірм, свідомого заниження цін та використання товарообмінних операцій, 

використання фіктивної документації. 

Усе це негативно відбивається на діловій активності, особливо в малому та середньому 

підприємництві. Тому для пом'якшення податкового тиску на розвиток підприємництва 

держава застосовує різні заходи, що сприяють підвищенню ділової активності. 

Зокрема, для суб'єктів малого підприємництва в порядку, передбаченому законодавством 

України, застосовується пільгове оподаткування. Замість декількох податків, що сплачували 

підприємці, передбачено перехід до єдиного податку, тобто спрощена система оподаткування, 

обліку та звітності. 

На єдиний податок можуть перейти підприємства, на яких чисельність працюючих не 

перевищує 50 осіб. Малі підприємства мають право самостійно вибрати для себе ставку єдиного 

податку - 6% або 10%. При цьому при ставці єдиного податку в 10% ніякі інші податки не 

сплачуються. База оподаткування для суб'єктів малого підприємництва - річна виручка від 

реалізації продукції або надання послуг не повинна перевищувати 1 млн. грн. 

Звичайно, такий захід фінансової підтримки підприємництва має позитивний ефект. Він не 

тільки зменшує ставку податку, а й звільняє підприємця від ведення форм обліку та звітності. 

Особливостями оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності без 

створення юридичної особи виступає, по-перше, право обирати спосіб оподаткування; подруге, 

сума податку визначається місцевими радами за місцем державної реєстрації підприємця. за 

календарний місяць. Такий підхід до оподаткування створює стимули для підприємця (адже 



після сплати податку вся виручка від реалізації продукції або наданих послуг лишається йому), 

поліпшує умови регіонального регулювання підприємництва. Зниження податкової ставки 

сприяє тим видам підприємницької діяльності, які здатні вирішувати актуальні для даної 

місцевості економічні та соціальні проблеми. 

Конструкція податку містить такі елементи:  

 суб'єкт; 

 об'єкт і джерело оподаткування; 

 одиниця обкладання; 

 податкова ставка; 

 податковий оклад; 

 податкові пільги. 

Податкові пільги - це повне або часткове звільнення від податків суб'єкта підприємницької 

діяльності відповідно до чинного законодавства. Найважливішою податковою пільгою виступає 

неоподаткований мінімум - найменша частка об'єкта оподаткування, що повністю звільняється 

від податків. 

Функції податків: 

а) фіскальна (лат. fiscus - державна казна) - наповнення доходної частини бюджетів усіх 

рівнів для задоволення потреб суспільства; 

б) регулююча — як через регулювання галузей суспільного виробництва, так і через 

регулювання споживання; 

в) контрольна - шляхом регламентування державою фінансово-господарської діяльності 

суб'єктів підприємництва, отримання 

доходів громадянами, використання 

ними належного їм майна та 

дотримання фінансової дисципліни; 

г)розподільча - є продовженням 

фіскальної: наповнення доходної 

частини бюджету, з наступним 

розподілом отриманих коштів для 

фінансування функцій та завдань 

держави та органів місцевого 

самоврядування; 

д)стимулююча — шляхом 

запровадження окремим платникам 

податків пільг щодо їх сплати, що 

стимулює розвиток окремих галузей 

народногосподарського комплексу або 

здійснює підтримку незахищених верств населення країни. 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати викладений вище матеріал, написати конспект та вивчити його. Дати 

відповіді на наступне питання: 

1. Чому при застосуванні більш високих ставок податків держава може одержати менше 

податкових надходжень до бюджету? 

 

 

 

Усі виконані завдання, конспекти та контрольну роботу надсилати на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net з підписом у темі листа «ПІБ, № групи, назва навчальної 

дисципліни та номер уроку». 
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