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Тема: Правові основи оподаткування підприємств та фінансовий контроль 

Мета: охарактеризувати правові основи оподаткування підприємств та фінансовий 

контроль; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати повагу до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку:  

     Податкове є складним інститутом фінансового права, який регулює основи дохідної 

частини бюджету. Складний характер інституту податкового права означає визначену 

ієрархічну структуру. Ця структура містить самостійні базові інститути оподаткування 

(інститут оподаткування фізичних осіб; інститут місцевих податків і зборів; інститут 

податкової відповідальності та ін.). 

Таким чином, податкове право: 

1) виступає як інститут предметний, тобто присвячений суто визначеному предмету — 

різновиду відносин, що складаються з приводу встановлення, сплати та стягнення податків 

і зборів, їх зміни і скасування; 

2) регулює суспільні відносини щодо встановлення, справляння і стягнення податкових 

платежів, їх зміни та скасування; розподіл і використання як бюджетних коштів, які 

перебувають за межами податкових відносин, так і питання щодо встановлення і стягнення 

неподаткових платежів та інших державних зборів; 

3) встановлює обов’язок юридичних і фізичних осіб щодо сплати податків і зборів, а також 

регламентує процедуру обчислення та сплати податків і зборів, порядок здійснення 

податкового контролю та застосування заходів відповідальності за порушення податкового 

законодавства; 

4) виступає як складний інститут, що містить сукупність своєрідних фінансово-правових 

норм. Ця специфіка передбачає аналіз відносин, які охоплюють рух коштів від платників 

до відповідних фондів (бюджетів) у формі податкових платежів. 

    Саме тому, якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов’язані з рухом 

державних коштів, то податкове право розрізняє тільки відносини щодо односпрямованого 

руху коштів знизу вгору — від платників до бюджетів у формі податків і зборів. 

Специфічним є і метод правового регулювання, що має яскраво виражений імперативний 

характер. 

   Джерелами податкового права є форми вираження правотворчої діяльності держави з 

приводу прийняття компетентними державними органами нормативних актів, що 

встановлюють норми податкового права. 

   Джерела податкового права розподіляються за декількома принципами: 

I. На підставі владно-територіальної ознаки (зазвичай це стосується видів нормативних 

актів): 



1. Загальнодержавні нормативні акти. 

2. Республіканські (Автономна Республіка Крим). 

3. Місцеві нормативні акти. 

II. За характером правових норм: 

1. Нормативні — акти, які містять правові норми загального характеру, прийняті 

компетентними органами у встановленому порядку. 

2. Ненормативні — акти, що не містять правових норм загального характеру. 

III. За особливостями правового регулювання та характером встановлення: 

1. Звичай, який санкціонується компетентними органами у встановленому порядку. 

Найчастіше мова йде про звичай, на який посилаються в законі. 

Звичаєм, зазвичай, регулюються процесуальні сторони функціонування податкових актів, 

межа компетенції державних органів у сфері оподаткування. 

2. Прецедент отримав широке поширення в правових системах англосаксонського типу, 

особливо за наявності пробілу в законодавстві. Специфіка в цьому випадку полягає в тому, 

що правозастосовчий орган фактично виступає як нормотворча структура. 

3. Міжнародні договори (конвенції, угоди) важливого значення набувають у регулюванні 

подвійного оподаткування. 

4. Правова доктрина характерна для мусульманських країн, де, перебуваючи одним з 

важливих джерел шаріату, заповнює прогалини законодавства відповідно до приписів 

мусульманської доктрини. 

5. Нормативний правовий акт — найважливіше, а іноді — єдине, джерело податкового 

права. У деяких випадках інші джерела розглядаються як похідні від нормативного акту.  

  Фіна́нсовий контро́ль — це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки 

суб'єктів господарювання всіх форм власності шляхом застосування встановлених чинним 

законодавством методів контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій 

звітності підприємств, установ, організацій в процесі створення, розподілу, використання 

грошових фондів. 

В залежності від часу проведення виділяють такі форми фінансового контролю: 

 попередній, що проводиться до здійснення фінансових операцій; 

 поточний, в процесі фінансових операцій (перерахування податків, зборів, 

утворення фондів грошових коштів, здійснення виплат та ін.); 



 наступний, що проводиться після закінчення певних періодів, за підсумками місяця, 

кварталу, року. 

За джерелами контролю: 

 документальний — фінансовий контроль, що полягає в аналізі та перевірці 

первинної документації (кошторисів, балансів тощо), пов'язаної з рухом грошових 

коштів; 

 фактичний — фінансовий контроль, під час якого проводиться аналіз як документів, 

так і матеріальних цінностей, рух яких документально закріплюється, перевіряється 

відповідність записів фактичним грошовим і матеріальним ресурсам 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке податкове право? 

2. Які джерела податкового права? 

3. Що таке фінансовий контроль? 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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