
Чи зобов’язане підприємство при нарахуванні заробітної плати 

учням (слухачам) закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, які працевлаштуванні під час проходження виробничої 

практики, утримувати ПДФО за умови, що така заробітна 

плата перераховується навчальному закладу, який виплачує її 

на користь учнів (слухачів)? 
 

ЗІР, категорія 103.02 

Згідно з вимогами Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 

із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) оподаткуванню податком на доходи фізичних 

осіб підлягає будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податку 

протягом звітного податкового періоду. 

При цьому згідно з п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податковий агент щодо податку 

на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений 

підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор 

(оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового 

статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, 

надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, 

утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV ПКУ, до бюджету від імені та 

за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий 

облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за 

порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розд. IV ПКУ. 

Відповідно до частини другої ст. 53 Закону України від 05 вересня 2017 року               

№ 2145-VIII «Про освіту» із змінами та доповненнями на час виробничого навчання і 

практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови 

праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, 

установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і 

практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється 

використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою 

програмою. 

Згідно з ст. 29 Закону України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР                           

«Про професійну (професійно-технічну) освіту» із змінами та доповненнями 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають здобувачам 

освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти робочі місця або навчально-

виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики 

відповідно до укладених із закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

договорів про навчально-виробничу практику.  

Типовий договір про навчально-виробничу практику та Порядок надання робочих 

місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти виробничого навчання та виробничої практики (далі – Порядок) затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 1999 року № 992 із змінами та 

доповненнями. 



Згідно з п. 17 Порядку за фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за 

період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань, 

підприємство нараховує їм заробітну плату згідно з установленими системами оплати 

праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і 

надбавок. 

Нараховані учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти або виплачуються їм безпосередньо 

підприємством не пізніше п’яти днів після виплати заробітної плати працівникам 

підприємства. 

П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і 

виробничої практики учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, може 

бути спрямовано на рахунок закладу освіти для провадження його статутної діяльності, 

зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення 

культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи, з яких не більш як 15 відс. коштів 

може бути спрямовано на преміювання майстрів виробничого навчання, педагогів 

професійного навчання за безпосередню підготовку учнів, якісну організацію та 

виконання освітніх програм з виробничого навчання на підприємстві і виробничої 

практики відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи. 

Питання щодо направлення 50 відс. заробітної плати учнів на рахунок закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти для використання у зазначених цілях 

вирішуються ним разом з підприємством, де учні проходять виробниче навчання та 

виробничу практику, в кожному конкретному випадку з урахуванням наявності підстав та 

доцільності і обумовлюються в договорі про надання робочих місць як додаткові 

зобов’язання підприємства. (п. 18 Порядку). 

Таким чином, при нарахуванні заробітної плати учням (слухачам) закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, які проходять практику на підприємстві згідно 

з договором, підприємство, як податковий агент, зобов’язане утримати із суми такого 

доходу податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та перерахувати його до 

бюджету у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ. 


