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Тема: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ПОДАТКІВ  

Мета: зрозуміти сутність та призначення податків 

Одним з найважливіших засобів державного впливу на соціально-

економічний розвиток країни є податки та податкові пільги. Саме податки, як 

засвідчує економічна історія, завжди використовувались державою як 

найдійовіший важіль регулювання економічних процесів. 

Основні принципи ефективного оподаткування в сучасному світі: 

Справедливість: платники податків у схожому фінансовому становищі 

мають сплачувати аналогічні суми податків. Цей принцип вимагає 

справедливого розподілу податкового тягаря між платниками податків. Він 

означає, що платники податків з однаковим рівнем доходу мають сплачувати 

однакову суму податків (горизонтальна рівність), а платники податків з 

вищою платоспроможністю мають платити більше, ніж особи з меншою 

платоспроможністю (вертикальна рівність). До останнього аспекту існує 

декілька підходів: прогресивний (багаті віддають державі вищу частку своїх 

доходів, ніж бідні); регресивний (вищі ставки для платників з нижчим рівнем 

доходу); пропорційна/пласка шкала (всі платники податків сплачують 

однакову частку свого доходу). 

Простота та зручність дотримання: платники податків мають 

розуміти, з чого саме стягується податок і як виконувати свої податкові 

зобов’язання.  

Прозорість та впевненість: платники податків мають розуміти, коли і 

де їм сплачувати податки, а також відслідковувати зв’язок між податковим 

навантаженням і кількістю суспільних благ та послуг, які отримують. 
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Простота адміністрування: вартість стягнення податків потрібно 

мінімізувати. Важливо тримати баланс між витратами на стягнення податків 

та податковими надходженнями.  

Нейтральність: податкова система повинна мінімізувати економічну 

неефективність і втрату добробуту та бути нейтральною до поведінки 

економічних агентів (за винятком випадків, коли податки навмисно 

запроваджуються для зміни поведінки). 

Загалом ці принципи вимагають низьких податкових ставок, широкої 

податкової бази та обмеженого переліку пільг, хоча впровадження принципу 

справедливості в різних суспільствах виглядає по-різному. Важко повністю 

реалізувати всі принципи в межах однієї системи оподаткування. Досі існують 

податки, якими оподатковуються лише певні категорії людей або товарів 

(оподаткування предметів розкоші, податки на алкоголь та тютюн, податок на 

азартні ігри тощо). 

У деяких країнах сплата податків пов’язана із заповненням численних 

податкових форм та звітів, що порушує принцип простоти та зручності. Існує 

багато випадків, коли у податкових органів не вистачає ресурсів та 

інформованості для забезпечення дотримання податкового законодавства, що 

призводить до непропорційного податкового навантаження на чесних 

платників. 

Різні уряди поєднують різні схеми оподаткування, звільняють певні 

категорії осіб чи бізнеси від сплати податків або використовують 

відшкодування податків, щоб досягти цілей податкової політики, які сьогодні 

часто виходять за межі збору доходів. Доходи в межах прожиткового мінімуму 

можуть бути звільнені від ПДФО, деякі товари, які вважаються предметами 

першої необхідності, можуть бути звільнені від податку на продаж або ПДВ, 

предмети розкоші чи подарунки можуть оподатковуватися за вищими 

ставками, ніж доходи від праці тощо.  
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Чим більша нерівність у суспільстві, тим раціональніше 

використовувати прогресивне оподаткування, тоді як у країнах з більш рівним 

розподілом доходів можна віддати перевагу пласкій податковій шкалі, 

оскільки вона вважається більш справедливою для платників податків. 

Хто підлягає оподаткуванню? 

Сьогодні уряди застосовують різні види податків у різних пропорціях 

залежно від того, для чого потім використовуються зібрані податкові 

надходження, та того, як на податки реагує населення. Усі відомі податки 

можна умовно розділити на шість основних категорій: 

− податки на прибуток, дохід та приріст капіталу; 

− податки на заробітну плату та робочу силу; 

− податки на власність; 

− податки на товари та послуги; 

− податки на міжнародну торгівлю та транзакції; 

− інші податки. 

Ця класифікація не враховує внески на соціальне страхування. Останні 

є частиною схеми соціального страхування — кожен вкладник має право 

отримувати соціальну допомогу у разі страхового випадку — але їх часто 

називають «податком на працю» та додають до загальних розрахунків 

податкового тягаря навіть якщо держава не отримує від них дохід. 

Таблиця 1 - Класифікація податків за базою оподаткування 

База оподаткування Податки 

Дохід 

Прибуток/Приріст 

капіталу 

• податок на доходи (зарплата, чайові, премії тощо) 

• податки на процентний дохід, дивіденди, ренту та роялті 

• податки на приріст капіталу, розподілені доходи від інвестицій  

• податки на прибуток корпорацій, акціонерних товариств тощо 

Фонд оплати праці 

та робоча сила 

• податки з роботодавців чи самозайнятих як частка фонду оплати 

праці або фіксована сума з особи, які не є внесками на соціальне 

страхування  

Власність • податки на використання, володіння чи передачу активів 

• податки на нерухомість (земля, житло)  

• податки на спадщину та подарунки 

Товари та послуги • податок на додану вартість/продажі податок з обороту  
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• акцизи 

• податки, які дозволяють використовувати певні товари чи 

займатися певною діяльністю (наприклад, податки на 

забруднення, податки на транспортні засоби тощо) 

Міжнародні торгівля 

та транзакції 

• мито, податки на імпорт 

• податки на експорт 

• податки на торгівлю валютою 

Інші • подушний податок 

• збори, які не можна віднести до певних видів товарів чи послуг 

(наприклад, гербовий збір)  

 

Податки, що стягуються безпосередньо з доходів чи майна платників 

податків, — це так звані прямі податки. Податки на товари чи послуги, які 

сплачуються споживачами при кожній покупці, — це непрямі 

податки (податок на додану вартість, податок з продажу, акциз тощо). Уряди, 

як правило, використовують комбінації різних видів податків для 

фінансування своїх видатків (податки з прибутку), а також для зміни 

поведінки економічних агентів — у випадку так званих «податків на гріхи» 

(наприклад, податків на тютюн/алкоголь/пальне чи забруднення) держава 

прагне запобігти небажаній поведінці. 

Існують різні способи адміністрування податків — деякі країни 

застосовують принцип проживання, інші — громадянства. Принцип 

постійного проживання для сплати податків означає, що ті, хто проживає на 

території країни, мають сплачувати там податки незалежно від громадянства. 

Оподаткування на основі громадянства означає податкові зобов’язання 

незалежно від місця проживання платника. Податки на товари та послуги, як 

правило, стягуються в кінцевому пункті призначення, отже, країни-імпортери, 

як правило, стягують більше податків на споживання, ніж країни переважно 

орієнтовані на експорт. 

Переваги та недоліки різних податків 

Податки впливають на баланс робочого часу та відпочинку людей і 

обсяги виробництва підприємств. Економічні та поведінкові ефекти різних 

видів податків відрізняються (табл. 2). Тому уряди мають обирати комбінацію 
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прямих та непрямих податків зважаючи на структуру економіки, суспільні 

вподобання щодо перерозподілу доходів, вплив на економічне зростання та 

інфляцію, систему адміністрування податків. 

Таблиця 2 - Переваги та недоліки різних видів оподаткування 

Переваги Недоліки 

П
р
я
м

і 
п

о
д
ат

к
и

 

− перерозподіл доходу на 

користь бідних платників податків 

у разі прогресивної податкової 

системи (збільшується рівність 

доходів) 

− допомагають контролювати 

інфляцію (у випадку інфляції, 

викликаної збільшенням попиту, 

більший податок на дохід 

безпосередньо знижує 

споживання) 

− підвищують обізнаність 

платників податків з функціями 

держави 

− стабільне джерело доходів 

держави 

− зменшують купівельну спроможність та 

сукупне споживання 

− знижують стимули до праці 

− стримують інвестиції та заощадження 

− створюють стимули до ухилення від 

сплати (якщо податкові ставки високі) 

− високі адміністративні витрати (у 

випадку інформаційних обмежень та складної 

прогресивної податкової системи) 

Н
еп

р
я
м

і 
п

о
д
ат

к
и

 

− мають широку базу — їх 

сплачують усі, навіть найбідніші 

− менш болісні, оскільки вони 

«зашиті» в ціну товару 

− не зменшують стимули до 

праці 

− зручно збирати з виробників 

− дозволяють зменшити 

шкідливе споживання 

− є регресивними за своєю природою — 

бідні люди сплачують порівняно більше, ніж 

багаті 

− підвищують ціни на оподатковувані 

товари та послуги — це може сприяти 

інфляції 

− зменшують стимули до виробництва та 

споживання (зниження сукупного попиту та 

обсягу виробництва) 

− платники податків можуть не 

усвідомлювати обсяг сплачених податків чи 

взагалі не знати про них — це знижує їхню 

громадянську свідомість 

− високі податкові ставки можуть 

стимулювати тіньове виробництво в менш 

розвинених країнах (у разі нееластичного 

попиту — наприклад, виробництво алкоголю) 

− нестабільне джерело доходу, якщо не 

оподатковуються товари першої необхідності 

та товари з нееластичним попитом 
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Уряд має визначити не лише кількість та види податків, але і податкові 

ставки. Тут рамку для обговорення забезпечує крива Лаффера. 

Крива́ Ла́ффера — крива, яка характеризує залежність бюджетних 

доходів від середнього рівня податкових ставок у країні, рис. 1. Крива показує 

наявність оптимального рівня оподаткування, за якого державні доходи 

досягають свого максимуму. 

 

Якщо ставки податку занадто високі — це знижує стимули до праці та 

виробництва у формальній економіці. Компанії можуть припинити свою 

діяльність, оскільки більший податковий тягар змушує їх підвищувати ціни на 

свій товар, а це призводить до зниження попиту та доходів. Якщо високим є 

податкове навантаження на фізичних осіб, вони можуть вирішити взагалі не 

працювати або менше працювати. У будь-якому випадку їхня продуктивність 

знижується — адже мало сенсу працювати, якщо велику частину заробітку 

забирає держава. На макрорівні високі податки негативно впливають на 

економічне зростання країни та добробут її громадян. Питання про те, якими 

мають бути ставки податків для стимулювання внутрішнього виробництва та 

зайнятості, є актуальним для багатьох країн. 

Зі зростанням мобільності робочої сили та капіталу — основних засобів 

виробництва — державам доводиться конкурувати за допомогою податкових 

ставок, щоб знизити рівень ухиляння від сплати податків. Адже є ризик, що 

суб’єкти оподаткування (люди чи компанії) просто мігрують до країни з 
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нижчими податками. Це менше стосується робочої сили (хоча міграція людей 

за останнє десятиліття теж зросла) і не стосується земель та нерухомого майна. 

Проте потоки капіталу стають все більш мобільними, що ускладнює їх 

оподаткування. 

При розгляді питання економічної сутності податків зупинимося більш 

детально на основних елементах системи оподаткування: 

1. Суб'єкт оподаткування - це платник податків, тобто фізична або 

юридична особа, котра безпосередньо перераховує суму податку до бюджету. 

Суб'єкт оподаткування є кінцевим платником податків і, як правило, несе 

юридичну відповідальність за сплату податків. Інколи він є кінцевим 

платником податків, проте не несе юридичної відповідальності, як це має 

місце у випадку непрямого оподаткування. 

2. Об'єкт оподаткування - фізична чи вартісна величина, за якою 

нараховують податок. Це різноманітні види доходів, додана вартість 

продукції, товари і послуги, а також різні форми накопиченого багатства чи 

майна, визначені законодавчими актами. 

3. Одиниця оподаткування - чисельна одиниця виміру об'єкта 

оподаткування, щодо якої встановлюють податкові ставки. Виражається в 

грошовій або в натуральній формах і має переважно розрахунковий характер. 

4. База оподаткування - базова вартісна величина конкретного об'єкта 

оподаткування, за якою нараховують податок. 

5. Податкова ставка - це розмір податку на одиницю оподаткування. 

Розрізняють два види ставок податків: базова і відсоткова. Базова 

встановлюється в натуральному вигляді на базу оподаткування. Відсоткова 

встановлюється як певна частина від бази оподаткування. В свою чергу вона 

поділяється на пропорційну, прогресивну і регресивну. 

Пропорційна - сплаті підлягає певна, фіксована незалежно від розміру 

бази, частина бази оподаткування конкретного об'єкта оподаткування, 

виражена у відсотках. 
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Прогресивна - чим більша база оподаткування, тим більший її відсоток 

необхідно сплатити як податок. 

Регресивна - чим більша база оподаткування, тим менший її відсоток 

підлягає сплаті як податок. 

Класичним прикладом прогресивного оподаткування в Україні було 

оподаткування доходів фізичних осіб: чим більший був дохід, тим більшу його 

частку слід було сплачувати як податок. Це стримувало зростання розмірів 

заробітної плати. Проте, як виявилось, призвело до значної тінізації виплати 

заробітної плати. Після реформування даного виду оподаткування було 

введено пропорційну ставку на доходи, яка сплачується незалежно від розміру 

доходу. 

6. Податковий період - це строк (наприклад, календарний рік), після 

закінчення якого здійснюється формування податкової бази: визначається її 

обсяг та начисляється сума податку, яку слід сплатити. Поняття податковий 

період не слід ототожнювати з поняттям звітний період, тобто строк складання 

і подання податковим органам звітності. 

7. Податкові пільги - це часткове або повне звільнення окремих 

фізичних і юридичних осіб від сплати податків. Надання переваги цим 

платникам податків може бути пов'язане із особливою роллю, яку вони 

виконують для розвитку національної економіки, наприклад, вони розвивають 

інноваційні виробництва. В цьому разі вважається доцільним повне або 

часткове звільнення їх від виконання загальноприйнятих правил, обов'язків, 

полегшення умов діяльності. Пільги окремим категоріям платників можуть 

бути визначені тільки чинним законодавством. 

Сукупність податків, зборів, обов’язкових платежів і внесків до 

бюджетів і державних цільових фондів становить систему оподаткування. 

Система оподаткування суб’єктів господарювання базується на 

наступних принципах: 
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− стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного 

оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий 

ринок високотехнологічної продукції; 

− стимулювання підприємницької виробничої діяльності та 

інвестиційної активності – введення пільг щодо оподаткування прибутку 

(доходу), спрямованого на розвиток виробництва; 

− обов’язковості – впровадження норм щодо сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про 

об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності 

платників податків за порушення податкового законодавства; 

− рівнозначності та пропорційності – оплата податків юридичними 

особами здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і 

забезпечується сплата рівних податків і зборів (обов’язкових платежів) на 

рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів (обов’язкових 

платежів) – на більші доходи; 

− рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – 

забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних і 

фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо 

сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 

− соціальної справедливості – забезпечення соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно 

обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та 

застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, 

які отримують високі та надвисокі доходи; 

− стабільності – забезпечення незмінності податків і зборів 

(обов’язкових платежів) та їх ставок, а також податкових пільг протягом 

бюджетного року; 

− економічної обґрунтованості – встановлення податків і зборів 

(обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку національної 
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економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення 

збалансованості витрат бюджету з його доходами; 

− рівномірності сплати – встановлення строків сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), виходячи з необхідності забезпечення своєчасного 

надходження коштів до бюджету для фінансування витрат; 

− компетенції – встановлення та скасування податків і зборів 

(обов’язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно 

до законодавства про оподаткування виключно законодавчою владою; 

− єдиного підходу – забезпечення єдиного підходу до розробки 

податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору 

(обов’язкового платежу), об’єкта оподаткування, джерела сплати податку і 

збору (обов’язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору 

(обов’язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для 

надання податкових пільг; 

− доступності – забезпечення дохідливості норм податкового 

законодавства для платників податків і зборів (обов’язкових платежів). 

Виходячи з економічної природи податків та враховуючи досвід країн з 

розвинутою економікою, можна визначити такі функції податків:  

фіскальну, стимулюючу, регулюючу, контрольну та соціальну. 

Податкові надходження до бюджету забезпечують державу 

фінансовими ресурсами, необхідними для здійснення її діяльності. В цьому 

полягає фіскальна функція податків. 

Стимулююча функція виражається в тому, що податкові заходи держави 

(у більшості випадків податкові пільги) можуть стимулювати виробництво 

найбільш необхідних видів продукції, впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, підтримувати режим енерго- і матеріалозбереження 

виробництва. Шляхом надання додаткових податкових пільг для нових 

інвестицій держава може заохочувати оновлення основного капіталу. 
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Регулююча функція полягає в тому, що через податки і податкові пільги 

держава впливає на виробництво, розподіл, обмін і споживання. З одного боку, 

податки скорочують фінансові можливості підприємця, як покупця засобів 

виробництва й “особливого товару” – робочої сили. 

Податкова система – це перш за все сукупність діючих у країні податків: 

прямі і непрямі; податки на доходи, споживання та майно; загальнодержавні 

та місцеві. Суть проблеми – в налагодженні взаємодії податків, тобто у 

формуванні системи податків як такої. Загальною тенденцією податкових 

систем є уніфікація форм оподаткування, що спостерігається нині у світі і не 

виключає при цьому різноманітність податкових систем різних країн. 

Податкові платежі підприємства залежать від наявних об’єктів 

оподаткування, ставок податків та податкової політики держави в сфері 

податкових пільг. 

 

Завдання до уроку 

Функції податків та принципи оподаткування 

https://learningapps.org/display?v=pybk2cqua21 
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