
Чи мають право платники податку, які навчаються в 

інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних 

закладів на отримання податкової знижки за витратами, 

понесеними на користь закладу освіти за навчання? 
 

ЗІР, категорія 103.06.03 

Згідно з п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України від 02 грудня                       

2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право 

включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку 

за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6              

ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді 

суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для 

компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його 

сім’ї першого ступеня споріднення. 

Статтею 28 Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» 

(далі – Закон № 1556) визначено типи вищих навчальних закладів.  

Інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування 

і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності 

відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури                              

(ст. 61 Закону № 1556). 

Згідно з Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і 

фармацевтичних закладів освіти III – IV рівнів акредитації, медичних факультетів 

університетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

19.09.1996 № 291, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.1996 за № 696/1721, 

спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки 

випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III – IV 

рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та 

форм власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – 

спеціаліста певного фаху. 

Таким чином, інтернатура (спеціалізація) є невід’ємною ланкою безперервного 

процесу підготовки у вищому медичному і фармацевтичному закладах освіти фахівців за 

напрямом професійного спрямування. 

Враховуючи викладене, суми коштів, сплачені платником податку на користь вищих 

медичних і фармацевтичних закладів освіти для компенсації вартості навчання такого 

платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у інтернатурі, при 

додержанні всіх норм ст. 166 ПКУ, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки 

такого платника податку за звітний рік. 


