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У статті висвітлено теоретичні аспекти оподаткування нерухомості. Розкрито підходи 

до встановлення бази оподаткування нерухомості та обґрунтовано доцільність 

справляння податку на нерухомість. Проаналізовано зарубіжний досвід застосування 

податку на нерухоме майно, а також розглянуто основні проблеми та способи його 

вдосконалення в Україні з метою формування стабільного й ефективного джерела 

надходжень до місцевих бюджетів. 

Ключові слова: нерухомість, податок на нерухоме майно, місцевий бюджет, база 
оподаткування, ринкова вартість. 
 

В статье рассмотрены теоретические аспекты налогообложения недвижимости. 

Раскрыты подходы к установлению базы недвижимости и обоснована целесообразность 

взимания налога на недвижимость. Проанализирован зарубежный опыт применения 

налога на недвижимое имущество, а также рассмотрены основные проблемы и способы 

его улучшения в Украине с целью формирования стабильного и эффективного 

источника поступлений в местные бюджеты. 

Ключевые слова: недвижимость, налог на недвижимое имущество, местный бюджет, база 
налогообложения, рыночная стоимость. 
 

The article considers the theoretical aspects of real estate taxation. Approaches to the 

establishment of the real estate base are described. The expediency of levying the tax on real 

estate is justified. The foreign experience in real estate taxation is analyzed and the key 

problems and ways for its improvement in Ukraine in order to form a stable and effective 

source of local budgets’ revenues are considered. 

Keywords: real estate, real estate tax, local budget, tax base, market value. 
 

Входження України до європейського економічного простору та поглиблення 
процесів глобалізації зумовлюють необхідність трансформації національної податкової 
системи відповідно до світової практики. Серед всіх напрямів її коригування особливого 
значення набуває своєчасне забезпечення обсягу податкових надходжень до бюджетів усіх 
рівнів держави. Доцільним є здійснення децентралізації владних повноважень у бік 
ефективного функціонування територіальних громад, які здатні вирішувати питання 
самоврядного розвитку та наповнення місцевих бюджетів. Як показує світова практика, 
вагома роль у активізації регіонального розвитку в країні належить податкам на власність, 
зокрема податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Україна залишилась 
однією з небагатьох країн, де система оподаткування нерухомості перебуває на початковому 
етапі її впровадження. Тому значної актуальності набуває питання, пов’язане з виявленням 



ВИПУСК 2 (12) - 2019 
 

54 
 

 

особливостей адміністрування даного податку в зарубіжних країнах і можливістю 
застосування цього досвіду в Україні. 

Питання, що пов’язані з вивченням системи оподаткування нерухомого майна є 
предметом постійних дискусій та наукового пошуку вітчизняних дослідників, серед яких: 
Дуб А. Р., Мельник А. М., Думчиков М. О., Гончаренко М. В., Музиченко К. М. та ін. Усі 
науковці відзначають певні недоліки, що існують у сучасних системах майнового 
оподаткування, а також розробляють свої рекомендації щодо їх усунення.  

Методика дослідження. Незважаючи на численні дослідження у цій сфері, проблеми 
сучасного стану оподаткування нерухомості в Україні залишаються недостатньо розкритими. 
Також невирішеним є питання стосовно можливості використання успішного зарубіжного 
досвіду у вітчизняній практиці. 

Метою статті є узагальнення міжнародного досвіду системи оподаткування 
нерухомого майна та пошук способів її використання в Україні з метою формування 
стабільного й ефективного джерела надходжень до місцевих бюджетів. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в різних формах 
функціонує у переважній більшості країн світу. Існує три основні концепції, які 
характеризують нерухоме майно як об’єкт оподаткування, а саме: 

1. як непряме оподаткування доходів (виходячи з того, що особа, проживаючи у 
власному помешканні, отримує від цього умовний непрямий прибуток, оскільки не сплачує 
орендної плати); 

2. як оподаткування високих доходів, бо вартість майна пов’язана з доходами (більш 
заможне населення може дозволити собі нерухомість вищої вартості, а для підприємств 
нерухомість є джерелом отримання доходів); 

3. як плату за користування місцевими суспільними благами (наприклад, 
інфраструктурою загального користування), розподілену між мешканцями та підприємцями 
пропорційно до вартості їхнього нерухомого майна, розміщеного на відповідній території 
[1, С. 297]. 

Доцільність справляння відповідного податку обумовлена кількома аспектами: 
─  податок на нерухомість є передбачуваним (оскільки вся нерухомість відображена в 

реєстрах нерухомості, на основі яких здійснюють прогноз) та стабільним джерелом 
надходжень (бо не залежить від ефективності діяльності платника, як прямі податки,  
сплачувати які доводиться у будь-якому випадку: були отримані доходи чи ні);  

─  ефективний засіб боротьби з тіньовою економікою; базу оподаткування важко 
приховати й «оптимізувати» (на відміну від належних до оподаткування грошових доходів 
платника при адмініструванні прямих податків) [1, С. 297];  

─  потенційне джерело наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, що може бути 
активно спрямована органами місцевого самоврядування для підтримки стратегічних 
соціально-економічних програм на користь територіальної громади; 

─  руйнує стимули до спекулятивного обороту нерухомості; 
─  диверсифікує податкове навантаження серед платників податків відповідаючи 

принципу справедливості оподаткування у розрізі перерозподілу податкового тягаря із 
платників з низьким рівнем доходів на більш заможних суб’єктів податкових відносин 
[2, С. 82]; 

─  у разі систематичного ухилення від сплати податку і збільшення суми податкової 
заборгованості нерухомість може стати об’єктом податкової застави, реалізація якої 
дозволить погасити податковий борг [1, С. 298]. 

Варто зауважити, що в багатьох країнах податок на нерухомість є одним із основних 
джерел доходів місцевих бюджетів. Проте частка його надходжень у загальних податкових 
надходженнях місцевих бюджетів значно варіюється. Такі відмінності можна пояснити 
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специфікою формування місцевих бюджетів у різних державах. Практично в усіх 
досліджуваних країнах надходження від оподаткування нерухомого майна, відмінного від 
земельної ділянки (регулярні податки на нерухомість (recurrent taxes on immovable property) 
без земельного податку/збору), домінують з-поміж надходжень від усіх податків із власності 
(податку на транспортні засоби, на відчуження нерухомого майна, на приріст капіталу тощо), 
хоча часто його доволі складно відділити в статистичних базах від земельного податку. 

Проаналізувавши окремі аспекти міжнародного досвіду оподаткування нерухомості, 
елементи механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, 
можна визначити таким чином: 

● Об’єктом оподаткування є сукупна вартість землі і будівель (споруд), що 
знаходяться на ній. Визначення вартості нерухомості з метою оподаткування може 
проводитися або в цілому, або за її складовими компонентами. 

● Суб’єкт оподаткування (платник податку) – це конкретна особа (юридична або 
фізична), яка володіє чи користується нерухомістю. Податкові зобов’язання, таким чином, 
можуть виникати у власника чи орендаря, що має враховуватися при побудові податкової 
системи. 

● Базою оподаткування може бути капітальна вартість нерухомості або вартість 
рентних платежів. Перша, як свідчить досвід іноземних країн, виступає у вигляді ринкової 
вартості чи оціночної, тобто визначеної згідно із стандартизованою методикою для цілей 
оподаткування. 

● Ставки оподаткування визначаються у вигляді:  
– фіксованих – як відсоток від бази оподаткування (наприклад, у Великій Британії, 

Японії, Кореї); 
 – змінних – з огляду на передбачувані бюджетні витрати і величини бази 

оподаткування (наприклад, у США, Канаді, Австралії, Франції). 
● Методика визначення розміру бази оподаткування може ґрунтуватися на:  
– порівняльному підході на основі цін ринкових угод (наприклад, в Австралії, Швеції);  
– капіталізації ренти від потенційного найкращого та найефективнішого використання 

(наприклад, у Швейцарії, Данії); 
 – витратах на повне заміщення нерухомості (наприклад, у Японії, Кореї); 
 – поєднанні зазначених вище підходів (наприклад, у США, Канаді). 
● Пільги з оподаткування надаються:  
– соціально незахищеним платникам податку (пенсіонерам, інвалідам, або залежно від 

рівня доходів платника);  
– власникам окремих видів нерухомості, як правило, об’єктів культури, освіти, 

призначених для суспільних, релігійних цілей, державного управління [3, С. 7]. 
В Україні податок на нерухоме майно, на відміну від земельної ділянки, також 

належить до місцевих податків. Його платниками є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.  

Необхідно підкреслити, що об’єктом оподаткування виступає об’єкт житлової та 
нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. А базою оподаткування – загальна площа 
об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, виміряна в квадратних метрах, яка 
обчислюється контролюючим органом (Державною фіскальною службою України) на 
підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Податковим періодом 
вважається календарний рік. Податок на нерухомість сплачується щорічно за минулий рік. 
Відповідно, у 2019 р. платники податку зобов’язані сплатити податок на нерухомість за 
2018 р., який сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування. Ставка податку 
коливається в діапазоні 0-1,5% від мінімальної заробітної плати на початок минулого року. 
Таким чином, враховуючи прив’язаність ставки податку до мінімальної заробітної плати, 
саме її зростання призведе до збільшення податкових нарахувань у 2019 році [4, С. 1182]. 
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Однак, незважаючи на те що органи місцевого самоврядування не лише прямо 
зацікавлені в справлянні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, але й 
наділені значними повноваженнями щодо його адміністрування, обсяги та частка цього 
податку в загальних податкових надходженнях місцевих бюджетів залишаються низькими. У 
2015 р. обсяг надходжень місцевих бюджетів від оподаткування фізичних і юридичних осіб 
податком на нерухоме майно становив 745,7 млн грн, а частка в загальних податкових 
надходженнях місцевих бюджетів 0,8%; у 2016 р. – 1418,9 млн грн та 1,1%; у 2017 р. – 
2425,7 млн грн і 1,3% відповідно [1, С. 302]. 

Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, має 
суттєві недоліки, зумовлені надмірними фіскальними та недостатніми регулювальними 
властивостями цієї податкової форми. 

Не можна не звернути увагу на те, що деякі науковці, проаналізувавши механізм 
оподаткування нерухомості закордоном, наголошують на необхідності переходу від 
оподаткування площі до оподаткування його ринкової вартості. Така практика існує в США, 
Австралії, Канаді, Японії, Німеччині, Великобританії та ін. Цей спосіб оподаткування є 
справедливішим, адже ринкова вартість враховує, крім площі, додаткові важливі 
характеристики об’єкта – місце розташування, ступінь зносу, якість інфраструктури тощо. 
Для запровадження цього механізму у практику необхідно створити реєстр оціночної 
ринкової вартості нерухомого майна, інформацію в якому з метою визначення суми податку 
на нерухомість доцільно оновлювати кожні 5 років [2, С. 83]. 

Натомість окремі науковці пропонують переглянути широку систему пільг, що 
фактично звільняє особу від сплати цього податку. Вони звертають увагу на те, що власники 
нерухомості з великою площею давно вже знайшли прогалини в оподаткуванні цим 
податком та широко використовують їх. Під прогалинами мають на увазі ситуації, коли 
навіть при значній площі нерухомості можна зменшити суму податку через оформлення 
фіктивного співвласництва. Зокрема, вони пропонують такі часткові реформування: 

● скасування пільг зі зменшення оподаткованої площі для квартир, площа яких 
перевищує 150 м2, дачних будинків, котеджів та житлових будинків садибного типу площа 
яких перевищує 250 м2; 

● передбачення прив’язування пільги до квартири чи будинку, а не до особи, тим 
самим зменшивши поширену нині практику нульового оподаткування;  

● виділення окремих категорій осіб, які взагалі не сплачують податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки; 

● сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з приміщень 
комерційного та виробничого використання незалежно від форми власності на таке нерухоме 
майно [5, С. 182]. 

Оподаткування нерухомості у зарубіжних країнах є вагомим елементом у аспекті 
наповнення бюджетів всіх рівнів, реалізації принципів ефективності та справедливості, а 
також розширення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Зарубіжний 
досвід є необхідною умовою удосконалення податкової системи на шляху до ринкових 
перетворень. Зростання податкових надходжень до бюджету від податку на нерухоме майно, 
має суттєві переваги і може розглядатися як один з перспективних варіантів трансформації 
податкової системи України в умовах фіскальної децентралізації, який сприятиме 
прискоренню економічного зростання та оздоровленню ділового клімату. 
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