
 
 
 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА  
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Інтерактивний урок за методикою Street Law  

на тему: 
«Формування податкової свідомості молоді, 

 як запорука економічно стабільної держави» 
 

Мета: 
- розширити знання учнів про податки та державний бюджет;  
- дати молоді нові знання про особливості функціонування податкової системи України 
шляхом аналізу законодавчої бази та системи оподаткування інших держав; 
- підвищити податкову свідомість шляхом демонстрації роботи податкової системи в 
ігровій формі. 
 

Структура уроку: 
1. Знайомство вчителя з учнями, налагодження комунікації (4 хв). 
2. Представлення теми уроку, діалог з класом щодо розуміння сутності податків ( 5 хв) 
3. Вивчення нового матеріалу у формі інтерактивної рольової гри – імітація класу як 
окремої держави з власною системою оподаткування (31 хв). 
4. Підбиття підсумків заняття ( 5 хв) 
5. Домашнє завдання (1 хв). 

 
Хід заняття: 

 
1. Знайомство вчителя з учнями, налагодження комунікації (4 хв). 

Знайомство відбувається у формі гри «Криголам». На екрані з’являються опорні 
словосполучення, за допомогою яких кожен має представити себе (3-4 речення). 
Спочатку це робить учитель, а за ним повторюють по черзі учні. Як винагороду за виступ 
діти дістають зі скрині, що тримає вчитель, папірець, який відіграє важливу роль в 
подальшому розвитку уроку, про яку учні дізнаються незабаром. 

Опорні словосполучення: 
1. Мене звати/ Я… 
2. Ви не повірите, але… 
3. Не можу уявити свого життя без… 
4. Я мрію… 
Слова вчителя: 

- Ну що ж, я рада нашому знайомству і сподіваюся, що сьогодні ми разом плідно 
попрацюємо, проведемо час з користю, а урок буде цікавим та змістовним. 

 
2. Представлення теми уроку, діалог з класом щодо розуміння сутності 

податків ( 5 хв) 
Робота з класом (метод діалогу та дискусії). 



 
 
 

 

- Перш, ніж ми перейдемо до безпосереднього розгляду теми, давайте поговоримо. Як ви 
розумієте терміни «податок», «збір», «податкова система»?  

 
Очікувана відповідь: 
Відповідно до Податкового Кодексу України податком є обов'язковий, безумовний 

платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до 
цього Кодексу. 

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. 

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в 
установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України. 

 
- Яка роль податків в державі? 

 
Очікувана відповідь: 
Податки – це гроші, які населення та компанії сплачують державі для того, щоб 

вона могла здійснювати свої функції. Уся система державних фінансів тримається на 
дрібних внесках мільйонів українців. Ці гроші утримують величезний державний апарат, 
оплачують державні закупівлі і сплачують рахунки за усіма соціальними зобов’язаннями. 
Саме з податків фінансується так звана «безкоштовна» медицина, низькі комунальні 
платежі, пенсії, безкоштовна освіта та стипендії, зарплати бюджетникам і так далі. 

Ст. 67 Конституції країни закріплює, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встановлених законом. 
 
- Які цілі має стягнення податків? 

 
Очікувана відповідь: 

 



 
 
 

 

- Як ви думаєте, яким чином відбувається оподаткування? Де в реальному житті ми 
можемо зустрітися з цим явищем? 

 
Відповіді занотовуються на дошці (метод систематизації знань у формі схеми).  
Вислухавши думки учнів, учитель аналізує створену схему, підсумовує важливість 

податкової системи у дієвому функціонуванні держави і підводить дітей до головної 
частини уроку – вивчення різновидів податків та з’ясування процесу роботи податкової 
системи України. 

 
3. Вивчення нового матеріалу у формі інтерактивної рольової гри – 

імітація класу як окремої держави з власною системою оподаткування (28 хв). 
Слова вчителя: на сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо з’ясувати, як працює 

податкова система України, зможемо розглянути ситуації, у яких сплачуються податки, а 
також визначимо, скільки ж щорічно сплачують українці в державну казну. 

Але перед цим пропоную ознайомитися з еволюцією розвитку податків, дізнатися 
більше про їх історію. І зробимо ми це у вигляді гри. Ви по черзі дістаєте з коробки факти 
та визначаєте, правда це чи брехня. 

Правда Брехня 

Податки виникли раніше, ніж 
держави.  

(Вони існували вже в період 
неоліту у формі храмових пожертвувань, 
були обов'язковими для всіх членів 
спільноти і сприймалися «платниками», 
як невід'ємна частина системи 
світобудови). 

Податок на мух 
(Вигадка, але в історії Німеччини 

був податок на горобців. Наприкінці XIII 
століття в Німеччині з метою боротьби 
зі шкідниками посівів, Карл Євген 
загадав кожному жителю приносити по 
12 дохлих горобців. У разі виконання 
наказу, людина нагороджувалася 6 
крейцерами. А тих, хто не приносив 
птахів, штрафували на 12 крейцерів. 
Дехто навіть спеціально купував 
мертвих горобців, аби не полювати на 
них). 

Першим податком в історії 
вважається жертвоприношення. 

(Часто думають, що 
жертвоприношення засноване 
виключно на добровільних засадах. 
Насправді воно було неписаним (а 
згодом і писаним) законом і таким 
чином ставало примусовою платою і 
збором). 

Податок на телефонні розмови 
в Італії 

У Китаї з VII і аж до XVIII століття 
податки стягувалися, відштовхуючись 
від кількості чоловіків в родині. (Це 
мало зміст, адже саме чоловіче 

Податок на жіночі сумочки. 
(Вигадка, але у 1783 р. у Великій 

Британії запроваджено податок на 
капелюхи. Кожен мешканець Лондона 



 
 
 

 

населення приносило основний дохід. З 
1720 року оподаткування проводилося з 
урахуванням розміру земельної 
ділянки). 

був зобов’язаний сплачувати за свій 
капелюх 2 фунти, а кожен сільський 
житель — 5 шилінгів на рік. На 
капелюхах проставляли спеціальну 
відмітку, яка свідчила про сплату 
власником податку). 

 

В Історії існував податок на 
життя 

 
(У XIV столітті король Англії 

вирішив здійснити мрію багатьох 
правителів і ввів податок на життя. 
Платити його повинні були всі без 
винятку від немовлят до немічних 
старих просто тому, що вони існують. 
Люди були змушені оплачувати безліч 
різних податків і народ в результаті 
збунтувався. Ця подія відзначилася на 
сторінках історії як «Повстання Уота 
Тайлера»). 

Податок на голос 

Податок на боягузтво 
На початку XII століття в Англії 

король Генріх I ввів подібний платіж для 
тих службовців, які не хочуть вступати в 
активні бойові дії. Назва податку 
підкреслювала ганебність цього відкупу. 
Коли до влади прийшов король Джон, 
він наказав збільшити податок втричі. 
Тоді був мирний час, тому платити його 
змушували кожного, хто працював на 
короля. Згодом податок на боягузтво 
став одним з провокаторів появи 
Великої хартії вольностей. 

Податок на почуття гумору 

Податок на бороди 
На Русі здавна волосся вважалося 

носієм позитивної енергетики, і бороди 
не прийнято було голити. Але, як, же 
привчити людей до модних 
європейських тенденцій? Рішення 
знайшов Петро I. У 1689 році він ввів 
податок на бороди. Причому в селі 
селянам дозволялося носити бороду, а 
в'їжджаючи до міста вони змушені були 

 



 
 
 

 

платити одну копійку. Тих, хто з яких-
небудь причин відмовлявся, і платити і 
голити бороду, відсилали на каторгу. З 
тією ж метою подібний податок 
використовувався і в багатьох країнах. 

Податок на басейн 
Своєрідна версія податку на 

розкіш в Греції. Власники басейнів 
змушені платити до 800 євро на рік, 
тому вони всіляко намагаються 
замаскувати басейни на своїй ділянці. 

 

Податок на тінь 
В італійському місті Венеція з 

1993 влада міста ввели незвичайний 
податок на тінь. Цей податок зобов'язані 
сплачувати власники магазинів і кафе, 
якщо вони встановили навіси і 
парасольки і тінь від них потрапляє на 
землю, яка вважається комунальне 
власністю. 

 

Податок на сонце 
Балеарські острови в Іспанії - 

дуже популярний курорт, щороку його 
відвідує близько 10 млн. туристів. На 
початку 2000-х років влада ввела для 
туристів так званий «сонячний» збір. 
Збір використовується для благоустрою 
території, поліпшення інфраструктури, 
прибирання пляжів і акваторій від 
сміття, поліпшення екологічного 
балансу. Кожен турист щодня змушений 
платити податок у розмірі 1 євро. 

 

Податок на бороди 
На Русі здавна волосся вважалося 

носієм позитивної енергетики, і бороди 
не прийнято було голити. Але, як, же 
привчити людей до модних 
європейських тенденцій? Рішення 
знайшов Петро I. У 1689 році він ввів 
податок на бороди. Причому в селі 
селянам дозволялося носити бороду, а 

 



 
 
 

 

в'їжджаючи до міста вони змушені були 
платити одну копійку. Тих, хто з яких-
небудь причин відмовлявся, і платити і 
голити бороду, відсилали на каторгу. З 
тією ж метою подібний податок 
використовувався і в багатьох країнах. 

 
Слова вчителя: 
Ви добре впоралися. А тепер перейдімо від історії до сьогоднішніх реалій. Давайте 

розглянемо, які види податків існують в Україні. 
 
Податкові платежі можна групувати за різними ознаками. Одні дослідники 

вважають головним критерієм те, куди надходять зібрані кошти, інші – те, що є базою 
оподаткування. Якщо узагальнити найбільш поширені варіанти класифікації, вийде ось 
така таблиця: 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
 
- Класифікація дійсно дуже об’ємна, тому я вважаю, вивчення податкової 

системи доцільне із застосуванням практики. Саме тому пропоную зіграти в гру, 
перетворивши клас на окрему державу зі своєю системою оподаткування. Усі ви станете її 
громадянами і будете формувати державну казну, а потім вирішувати, як розпорядитися 
здобутими коштами. Під час нашого знайомства ви отримали картки з певними 
ситуаціями, пов’язаними зі сплатою податків. Зараз пропоную поділитися на групи по 
категоріях: 

Покупець Робітник 
(однакові 

картки в усіх) 

Підприємец
ь 

Власник 

1. ПДВ    

2. ПДВ    

3. ПДВ    

4. Акциз    

5. Акциз    

6. Акциз    

7. Мито    

8. Мито    

Учні отримують кошти, якими вони умовно будуть сплачувати податки. 
Ми розберемо з вами сутність податкової системи за наступною класифікацією: 

 
ПЕРША КАТЕГОРІЯ – ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ. 
У цій категорії задіяна команда «Покупець» (Працюючи поетапно з кожною групо 

можна досягнути максимальної задіяності учнів у роботі). 
Слова вчителя:  
Розраховуючись за продукти чи послуги, ви сплачуєте не лише за вартість 



 
 
 

 

самого продукта чи послуги, а й водночас сплачуєте податки, які включено в ціну. 
Податки на споживання працюють таким чином, що люди, які більше споживають, 
відповідно більше сплачують, незалежно від їхніх статків. 

Одним із таких податків є податок на додану вартість (ПДВ). Його розмір становив 
20% від ціни товару. Тобто з кожних 120 грн, які ви сплачуєте в магазині, 20 грн – це ПДВ. 
Для ліків на той час було встановлено меншу ставку – 7%.  

Сутність податку полягає в тому, що він сплачується на додану вартість товару чи 
послуги. Додана вартість товару – це вартість, яка додається до вартості товару на 
кожному етапі його виробництва та руху від виробника до споживача. Тобто ПДВ, 
фактично, стягується не з вартості всього товару, а з вартості, яку було додано в процесі 
руху товару від виробника до споживача. 

 
Вчитель викликає 3 учнів з команди «Покупець» і на їхньому прикладі показує, у 

чому сутність ПДВ – метод імітаційної гри. 
 
 
 

 
У ході гри учні сплачують кошти в коробку, яка символізує державний бюджет. 
 
Акциз. Акцизний податок – особливий вид податкових відрахувань, яким 

обтяжують виробників ряду особливих товарів. Відповідно до ПКУ – це (учні по черзі 
дістають картки):  

1. Алкогольні напої та пиво. 
2. Сигарети, тютюн і його замінники. 



 
 
 

 

3. Легкові автомобілі, кузова, причепи, мотоцикли. 
4. Газ і нафтопродукти. 
5. Дизельне паливо. 
Учень, який отримав картку із акцизом, сплачує податок. 
Якщо товар привезли з-за кордону, то до його ціни також включається мито. 
 
Мито нараховується та стягується на іноземні товари під час перетину українського 

кордону. Це може бути або певна фіксована сума, або відсоток від ціни товару. 
Учні наводять приклади мита та сплачують його в скриню. 
 
ДРУГА КАТЕГОРІЯ – ПОДАТКИ НА ДОХОДИ. 
У цій категорії задіяна команда «Робітник».  
Слова вчителя: 
Податки на доходи так чи інакше поширені в різних країнах, проте їхній розмір 

може істотно відрізнятися. Наприклад, у деяких країнах що більший заробіток, то більший 
відсоток від нього треба сплачувати як податок. Іншими словами, ставка такого податку є 
прогресивною. В інших країнах (зокрема і зараз в Україні) ставка податку не залежить від 
розміру доходу, тобто є пропорційною. 

Найпоширенішим доходом, який отримує населення, є заробітна плата. В Україні 
найманий працівник отримує вже «чисту» заробітну плату, тобто за вирахуванням 
податків. Роботодавець замість працівника сам вираховує суму податків, які треба 
сплатити, і перераховує їх до бюджету.  

В Україні це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18%. 
На певний період часу можуть вводити також тимчасові податки на дохід 

(військовий збір у розмірі 1,5%). 
Роботодавець повинен повідомити працівника про розмір заробітної плати та 

податків, сплачених із неї. на практиці багато роботодавців видають працівникам 
розрахункові листи. 

Окрім ПДФО, на заробітну плату також нараховується єдиний соціальний внесок 
(ЄСВ). Цей внесок сплачує роботодавець, тому його не відображено в розрахунковому 
листі. Станом на 1 січня 2019 року для більшості випадків ставка 

ЄСВ дорівнює 22%. 
Більша частка сплаченого єдиного соціального внеску (на сьогодні приблизно 85%) 

потрапляє до Пенсійного фонду України, а решта ЄСВ – до інших соціальних фондів. Ці 
кошти використовують на соціальні потреби (пенсії, допомоги у зв’язку з безробіттям, 
тимчасовою втратою працездатності, нещасним випадком на виробництві тощо). 

Усі учні отримують картки із шаблонами розрахункових листів. Учитель аналізує 
його. 

Після цього учням роздають задачу, з якої вони самостійно мають скласти 
розрахунковий лист (2 хв). Виступає представник з команди «Робітник». 

Після виступу учня команда «Робітник» має сплатити податок у скриню відповідно 
до своїх розрахунків. 

 
ТРЕТЯ КАТЕГОРІЯ – ПОДАТКИ НА ДОХОДИ ВІД ІНШИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ 



 
 
 

 

У цій категорії задіяна команда «ПІДПРИЄМЦІ».  
Податковий кодекс, який є основним законом у сфері оподаткування, визначає 

безліч вимог щодо того, які саме доходи зараховують до оподатковуваного доходу та на 
які саме витрати можна такий дохід знизити. На практиці самостійно визначити суму 
доходу, із якого треба сплачувати податок, інколи буває складно. Єдиний податок дає 
змогу спростити підрахунки. 

Отже, якщо перед вами стоятиме вибір між тим, яку систему оподаткування 
обрати, радимо уважно вивчити переваги та недоліки різних систем, щоб обрати 
найвигідніший для вас варіант. Для цього також можна скористатися порадою 
кваліфікованих податкових консультантів. 

Тому сьогодні ми зосередимося на тому, що собою являють доходи від інших форм 
зайнятості. А допоможуть нам в цьому учасники команди «Підприємці». 

Учні по черзі читають ситуації, записані в їхніх картках.  
Картка 1. Ви фрілансер і працюєте вдома. Державного місця роботи Ви не маєте, 

тому в якості оподаткування доходу виступають суми винагороди, нараховані відповідно 
до умов договору з тимчасовим роботодавцем. Порядок сплати ПДФО і необхідність 
декларування отриманих доходів залежить від того, хто є замовником робіт (послуг), 
підприємство, підприємець або ж фізична особа. 

Картка 2. Ви підприємець, що обрав загальну систему оподаткування. Вам 
необхідно сплатити ПДФО та ЄСВ (внесок нараховується на чистий дохід). 

Картка 3. Ви підприємець, що обрав спрощену систему оподаткування. Ви маєте 
сплатити Єдиний податок у формі (залежно від класифікації підприємця): а) певної 
фіксованої суми; або б) відсотку від доходу та ЄСВ (Внесок нараховується на суму, яку 
підприємець визначає самостійно). 

Картка 4. Ви власник компанії та отримуєте дивіденти, а також маєте прибуток із 
інвестицій. 

Картка 5. Ви отримали дорогий будинок у спадок. 
Картка 6. Ви продаєте квартиру. 
Картка 7. Ви власник компанії, тому маєте сплачувати податок на прибуток 

підприємств. 
Податок на прибуток = (доходи компанії - витрати компанії)×ставка податку 
Ставка податку на прибуток підприємств дорівнює 18%, проте для деяких видів 

підприємств ставка може бути нижча. 
Учитель записує на дошці усі випадки оподаткування, що перераховуються учнями. 

Після цього підсумовує, у яких випадках особа має сплачувати податок від інших форм 
зайнятості. 

Учні сплачують податки в скриню. 
 
ЧЕТВЕРТА КАТЕГОРІЯ – ПОДАТКИ НА МАЙНО. 
У цій категорії задіяна команда «Власник». 
Слова вчителя:  
Також доволі поширеною практикою є оподаткування рухомого чи нерухомого 

майна. Такі податки належать до третьої групи податків – податків на майно.  



 
 
 

 

Сплата податків на майно відбувається, зазвичай, після отримання повідомлення 
від податкових органів, у якому зазначається, скільки треба сплатити. Водночас, компанії 
повинні подати декларацію та самостійно визначити розмір податку. 

Та чи знаєте ви, що підлягає оподаткуванню як майно? Для того, щоб з’ясувати це, 
пропоную наступну гру. Ви дістаєте з коробки картинку. Те, що на ній зображено є 
об’єктом оподаткування як майно. Після цього читаєте характеристику на зворотній 
стороні картинки і кріпите на дошку ( метод візуалізації). 

 
Податок на квартиру чи будинок залежить від площі (кількості квадратних метрів), 

що належить платнику податку. 

 
Ставка податку на автомобіль є фіксованою, тобто періодично треба 

перераховувати до бюджету певну зафіксовану суму, що не залежить від характеристик 
автомобіля. 



 
 
 

 

 
Земельний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників 

земельних ділянок та паїв, а також постійних землекористувачів. 
Слова вчителя: 
Є багато винятків, коли дозволяється не сплачувати податок на майно або 

сплачувати його в меншому розмірі. Відповідно, завжди треба уважно вивчати, чи 
потрібно і, якщо так, то в якому розмірі сплачувати податки на майно. 

Учитель робить висновок про 3 категорії податків на майно: нерухоме майно, 
рухоме майно (транспортний податок) та земельний податок. 

Учні сплачують податки в скриню. 
 
Учитель повідомляє учнів про кількість податків, які учні зібрали за урок.  
Тепер дітям пропонується ознайомитися з електронним калькулятором розподілу 

податків в Україні. Учитель на комп’ютері демонструє, як він працює. Учні отримують QR-
код та переходять за посиланням. 

http://cost.ua/calculator/ 
Після цього учням пропонується вирішити, як розподілити податки, зібрані за урок. 

Ідеї занотовуються на дошці. Вибір здійснюється шляхом відкритого голосування. 
 
4.Підбиття підсумків заняття (3 хв): 
Слова вчителя: Отож, що нового ви сьогодні дізналися на уроці. Пропоную 

кожному висловитися по 3-4 речення. Можна користуватися словами-підказками на 
екрані. 

 Я сьогодні дізнався/дізналася.. 
 Для мене стало сюрпризом… 
 Я був вражений/на вивчити… 
 Тема уроку була для мене корисною/некорисною, тому що… 
 Форми роботи мені сподобалися/не сподобалися, тому що… 
 Я б запропонув/ла змінити… 
 

http://cost.ua/calculator/


 
 
 

 

5. Домашнє завдання (1 хв): 
Ознайомитися з онлайн-брошурами та розв’язати завдання, перейшовши за 

посиланням QR-коду. 
Тест: 
1. Для чого потрібно сплачувати податки? Оберіть найбільш вичерпну відповідь: 
а) щоб не нести кримінальну відповідальність; 
б) щоб держава мала гроші; 
в) щоб держава могла надавати послуги та товари, які корисні всьому 
суспільству; 
г) щоб держава могла виконувати свої функції, наприклад, розподіляти кошти 
серед тих осіб і сфер, які їх потребують, обороняти країну та її громадян, 
фінансувати освіту, медицину тощо. 
2. Які податки належать до групи податків на споживання: 
а) ПДВ і акциз; 
б) акциз і мито; 
в) ПДВ, акциз і мито; 
г) ПДВ, мито й податок на нерухомість. 
3. Коли товар перетинає кордон держави, зазвичай треба сплатити: 
а) податок на майно; 
б) нічого не треба сплачувати; 
в) мито; 
г) акциз. 
4. Оберіть усі варіанти податкових пільг: 
а) звільнення від сплати податку; 
б) покладання обов’язку сплати податку на іншу особу; 
в) встановлення зниженої ставки податку; 
г) надання податкової знижки. 
5. Якщо ви впродовж року отримали дохід від здавання квартири в оренду, за 

який потрібно сплатити податок, ви повинні: 
а) нічого не робити: якщо треба сплатити податок, то податкові органи вас про це 

повідомлять; 
б) нічого не робити: ви й так сплатили багато податків зі своєї заробітної плати; 
в) порахувати суму податків, яку треба сплатити, і сплатити; 
г) заповнити податкову декларацію та сплатити податки. 
6. Економічно невигідні податки – це податки: 
а) не вигідні платникам податків, оскільки вилучається частка їхніх доходів, які 

можуть бути спрямовані на розвиток бізнесу; 
б) на споживання, розмір яких є занадто високим, а кінцевими платниками є 

споживачі товарів і послуг; 
в) обрахування розміру та контроль за сплатою яких вимагає багато часу та 
значних зусиль; 
г) яких не потребує держава. 
 
Завдання 2 



 
 
 

 

Тестове завдання на встановлення відповідності. 
1. Податок 
2. Ставка податку 
3. Податкова декларація 
4. Податкова пільга 
а) документ, який подається до податкових органів; у ньому потрібно зазначити 

свої доходи та податки до сплати 
б) звільнення від сплати податку або дозвіл сплачувати податки в меншому розмірі 
в) гроші, які населення та компанії сплачують державі для того, щоб вона могла 

здійснювати свої функції 
г) розмір податку на об’єкт, що оподатковується. 
 
Завдання 3 
Студент Микола влітку на канікулах вирішив попрацювати. Він влаштувався 

помічником продавця в місцевому супермаркеті на неповний робочий день. За місяць 
роботи Миколі нарахували заробітну плату в розмірі 4 400 гривень. 

1. Вкажіть, які податки має сплатити Микола, і які – роботодавець. 
2. Зайдіть на сайт https://zakon.rada.gov.ua/laws і знайдіть останні версії 

Податкового кодексу й Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Перевірте, яка ставка 
застосовується до відповідних податків. 

3. Обрахуйте суму податку, яку мають сплатити Микола та його роботодавець. 
4. Обрахуйте, яку заробітну плату отримає Микола «на руки». 
 
Ключі 
Завдання 1. 
1) г; 2) в; 3) в; 4) а, в, г; 5) г; 6) в. 
Завдання 2. 
1) в; 2) г; 3) а; 4) б. 
Завдання 6. 
1. Микола має сплатити ПДФО і військовий збір, роботодавець – ЄСВ. 
2. Згідно зі ст. 167.1 Податкового кодексу ставка ПДФО становить 18% , згідно з 

підп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 Розділу ХХ військовий збір становить 1,5%, згідно з п. 5 статті 
8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» ставка ЄСВ становить 22%. 

3. Микола повинен сплатити: 4 400×18%+1,5% / 100% =858 грн. 
Роботодавець має сплатити: 4 400× 22% / 100%=968 грн. 
4. Микола отримає «на руки»: 4 400−858=3 542 грн. 
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Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в

рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Цей продукт підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку за

умовами Договору з Асоціацією юридичних клінік України в рамках гранта, наданого

Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки

автора необов'язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку

або Уряду Сполучених Штатів Америки.
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• бути активним та доброзичливими;

• не перебивати співрозмовників, поважати

думку інших учасників;

• бути відкритим до взаємодії;

• прагнути дійти до істини;

• дотримуватися регламенту;

• проявляти креативність.
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Давай
знайомитися!
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 розширити знання учнів про податки та

державний бюджет;

 дати молоді нові знання про особливості

функціонування податкової системи

України.
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Його розмір становив 20% 

від ціни товару. Тобто з
кожних 120 грн, які ви

сплачуєте в магазині, 20 грн
– це ПДВ. Для ліків на той
час було встановлено
меншу ставку – 7%. 
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 Найпоширенішим доходом, який отримує населення, є

заробітна плата. В Україні найманий працівник отримує вже

«чисту» заробітну плату, тобто за вирахуванням податків.

Роботодавець замість працівника сам вираховує суму

податків, які треба сплатити, і перераховує їх до бюджету.

 В Україні це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у

розмірі 18%.

 На певний період часу можуть вводити також тимчасові

податки на дохід (військовий збір у розмірі 1,5%).

 Окрім ПДФО, на заробітну плату також нараховується

єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Цей внесок сплачує

роботодавець, тому його не відображено в розрахунковому

листі. Станом на 1 січня 2019 року для більшості випадків

ставкаЄСВ дорівнює 22%.
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Сплата податків на майно відбувається, зазвичай, 

після отримання повідомлення від податкових органів, 

у якому зазначається, скільки треба сплатити. 

Податок на квартиру чи будинок
залежить від площі (кількості

квадратних метрів), що належить
платнику податку.

Ставка податку на автомобіль є
фіксованою, тобто періодично треба
перераховувати до бюджету певну

зафіксовану суму, що не залежить від
характеристик автомобіля.

Земельний податок – це
обов’язковий платіж, що

справляється з власників земельних
ділянок та паїв, а також постійних

землекористувачів.
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Прогресивний податок
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Сьогодні я дізнався/дізналася…

По закінченню уроку я можу

підсумувати…

Тепер я знаю, що юридичний

конфлікт…

До цього уроку я не знав/ я не

знала…
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