
оGЧИСJІСНЮІ суми 3CMCJihHOГO ІІ(Щатку ll, 11. 2Х6.5 СТ. 2X6j, ІІОJ(атку на HC
pyXOVIC VІаЙНО, HiitMiHHC Hiil jCMCJihHOЇ J(і .. І~ІНІ<И ll, 1111. 266.7.1 11. 266.7 СТ. 
266j та трансІюртиого ІІОJ(атку ll. 1111. 267.6.1 11. 267.6 ст. 267] з. оG'єктін 
опо,;:rаткування фізичних осіб з,;:rійснюється контролюю~шм органом. 

Відмінності в опо,;:rаткуванні можуть бути обрані також самим плат

пиком податків. Так, ПК України передбачас іспуnаппя дnох форм опа

даткуnапня .зага .. тьІюї та спрошепої (.за у:\юш:r, що nідпаnідають nста

поплепим ПК України критеріям) [1. п. 291.3, п. 291.5 п. 291 ст. 291]. 
Рі3НИІ(~І ІІОШІІ'ає н осоG .. 1иноv1у ІЮрИJ\І<У оGJІіку. Так, на11риклал. aG3. 3 
ст. 44.2 ПК України llJ нстанонлює, що юрrщичні осоGи- ІІлатники 

єдиного податку, які відпові,;:rають критеріям, визначеним пп. Зп. 291.4 
ст. 291 ПК України, ведуть спрощений бухгалтерський об .. тік дохо,;:rів та 
витрат з метою обрахунку об'єкта опо,;:rаткування. 

Отже, n залежпості ni,;:r статусу п.татпика податку, існують nі,;:гмішюс
ті у: 1) порядку n.зяття па облік; 2) ne,;:reшri такого податкового обліку; 
3) НИіШХ. ІІСріо;LИЧНОСТі ІІрОНСJ(СНЮІ та тр~ІНШІОСТі ІІСрснірок; 4) ІІОрЩ~КУ 
СІІ .. шти ІJО,Іщтку. 0}~нак, нс3нюкаючи на :ш:тачсні ні}~мінності, форми 

по,;:rаткового адміністрування є єдини:vш ;:r .. тя всіх, о,;:rнаков:ими та не
змінним:и, що ві,;:rповідає пр:инц:ипа:vr зага .. тьності опо,;:rаткування та рів
ності усіх платників перед законом. 
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ЛАТКОВСЬКИЙ 11. 11. 

Націопальпий !1Ііnерситет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри ащ.rіністрапшното та фінансового права 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ 

<<КОНТРОЛЬ•> ТА <<НАГЛяд• 

Контро.ІІІ->Ні:І функ11і~І нисту1шє о;tні~:-:ю :1 І<JІючоних функІtій су

часної .J:ержави, в:изначаючи на будь-якому етапі її історичного роJ

витку наявність неJмінної оJнак:и - контро .. тю, об'єктивна необхід
ність якого перек01шиnо доnедена історісю держаn усіхтипіn і форм, 
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ІІі ;rкрсслюючи 11р~1 му :шJІсжніетn стаGі.11 nності НJІа;~и ні,т~ ;rієності та сфск

тинностl КL)Нтро;Ію. 

З контро;Ісм тісно Іюн\І3ана і така функ1~і~1 ;rсржанних орІ'анін. ~Ік 

наг.1яд. Контроль і нагляд служать необхідниУІ поштовхом д.1я всіх т:их 

перетворень, що відбуваються у державі, стають одниУІ з виріша.1ьн:их 

чишш:кіn побудови праnоnої держаnи та стапоnлешrя громадянського 

суспіТІьстrш. Тож, спіnnідпошешrя даних понять, їх функцій приnерта
ють уnагу фaxinuin та стають пред:мето11 дискусій серед nчеrшх-юристіn. 

Ол ні нчсні ниjначаютn наІ'ШІJ~ ~~ к рі:1нони;r контро;Ію, ін111 і ро3І'.,І~І.ІЩ

ютn наІ'ШІJ~ону .ІtіюІnністn ~Ік самостіі1ниі1 нrщ, треті ннажаютn контрш1n 

і нагляд тотожниУІи поняттям:и. Відсутність чіткої терміно.1огії і законо

давчого регулювання тягне необГрунтоване розш:ирення повноважень 

коптро.1ьпих і rrаглядоnих opгarrin. 
Розглядаючи поняття <<коптро.1Ь>>- і <•лагляд», nідмітиУІо, шо nопи 

широко nикористоnуються як n теорії, так і п законодавчій діяльності, 
І ІІІОТС ЧПКИХ критсріЇН ЇХ р0:1МСЖуНаННИ ЛО ТеІІерlІІІ HhOI"O часу не НИ~І HJIC
HO. Так, нПостаноні Верхонної Ра_;rи України нііL 17.03.20 І 6 N! 1035-VIII 
<<Про заходи з реалізації реко:менzrацій щодо внутрішньої реформ:и та 

пі;:шишення інституційної спро:можності Верховної Ради України>> на

звані поняття не розмежовуються та вживаються як рівнозначні. Теж 

саме :можна сказати і про Постапопу Кабінету Міністріn України nід 
27 .О 1.2016 N2 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проnедеппя :моні
ТОрИІІІ'У Та JaBeJJІIICIIШI реалі:ШІ (іЇ ІІрОеКТіВ еКОІІО_V1іЧІІОІЛ і СОІ(іа.ІІІ,ІІОІ"О 

ро:шитку УкраЇІІИ. ЩО ІІі,ІUІJИ\1УІОТІ,С~І МіЖІІарLЩШН1И фіІШІІСОІНН1И ор

І'аНі3і.ШЇs.ІМИ», і 11ро Постанону Кабінету МіністрінУкраїни ні;r 04.11.2015 
Nu 902 «1lеикі 11итанни ІІJЮНС,ІtснюІ :шхLщін J(ержанноІ'О нагшІJ\У (контр
шІю) у сфері І'ОСІІОіtарсnкої іtін;Іnності»-, і 11ро накю МВС України ні;~ 

04.02.2016 N!~ 85 «Про затвердження уніфікованих форм актів, шо скла
даються за результатами проведення ІL1анових (позап.1анових) заходів 

держаnного нагляду ( коптролю) Міністерстnо11 nпутрішпіх спраІЗ>>- та ін. 
Дос.1іджуючи спіnпідпошення понять коптрола і паг.1яду зазначи

мо. шо поняття <•коrпроль:-> походить nід фрапцу.зького сл опа <<сонtгоlе», 
1110 :шстосонуналос~І ;u1~1 ІІО3Наченн~І jустрічній, нторинної 3а11иси 3 

мстою 11срснірки ІІерІІІОЇ. По.піGнс т.-ІуVІаченн~І ;(ос;Іі;~жунаної ;rсфініІ(іЇ 

міститься і в т.1у:мачному словнику: «перевірка, а також постійне спо

стереження з метою перевірки або наг.1яду>>. Вчені розг.1ядають поняття 

<•коrпроль•> як <<Іrайnажлиnіший nид зnоротного зп"язку, канала1ш якого 

суб'скти nлади отримують інформацію про фактичний е-тап спрап, про 

nикоrrаrшя рішеrІЬ•> [ 1, с. 608] ,, <•спостережеrпrя, nизrrачеrшя та nияnлerr
н~І фактичною стану СІ Іран, 3істан;Іенн~І фактичноІ'О стану 3 намічени
мИ ІlіJІ~І_\1И»- [2, С. 199J «ІІрі:ІІІ~І :1і СІІОСТСрежеНН~І і ІІСренірКИ HiJLIIOHiJ(HOCTi 
процесу функціонування об'єкта прийнятиУІ управ.1інським рішенням, 

законам, ІL1ана:м, норма:м, стандартам, правилаУІ, наказа:м і т. д.; в:ияв

лення результатів впл:иву суб'єкта на об'єкт, допущених відхи.1ень від 
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ни МОІ' уІІраклі неnких ріІІІснn. ні,т( 11рийнитих 11ри НІІ,ИІІін органі:-шІ(іЇ і рс

І'улюнанни•> [3, с. 125]. 
У 111 ирокому ро3умінні контрш1 n нсоGхілно роJІJІИ,І(ати ~~ к сукуІІністn 

соціальних механізмів, що впл:ивають на людську поведінку з метою 

усунення його відхи.т1ення від загальноприйнятих норм. Контро.1ь тіс

но пов'язаний з процесом держаnного упраn.1іння, а ефектиnпе упраn

лішІя неможrпше без наяшюсті контролю, який nиступас елементом 

упраn.1інської дія..lьІюсті, оскільки niJ:iгpac роль cnocpiJ:Iюro бар'сра, 
ЩО IICJJCIIIKOi[Жi.H-: 11]13ІЮІІОJJУІІІСННИ\1 та CIIJJ~IMOHyt-: HCCh IIJJOIІ,eC НИКО

Н<!НН~І JaKOHIH /tO НСТі:ІНОН.,ІСНІ1Х 13111\fOI~ 
З точки зору вчених, шо займаються вивченням проблем фінансо

вого права, контроль є дія.1ьністю J:ержавних органів і не.J:ержавних ор

ганізацій, на.J:ілених ві.J:повідн:им:и повноваженнями, спрямованою на 
забезпечення законності, фінансоnої .Jисuиrшіни. раuіошL1Lності n ході 
:\юбі.1ізації, розподL1у і використання фінансових ресурсів держави [4, 
с. 21 Rj. 

К)риюtчна.ІІітсратура і норматинно-І Іраноні акти не місил·n і чітко1·о 

в:изначення поняття наг.lя.J:у. На думку вчених, нагляд є формою контр

о.lьної функції, сутність якого по.1ягає в спостереженні за тим, щоб 

ві.J:повідні органи і особи в точності виконувалІ по:к.1адені на них за

вдання, дотримува.1ися nстаноn.1еним законом поря.J:ку виконання сnо

їх обов'язків і шоб nразі порушення цього порядку було nжито зaxo.J:in 
,ІtО Вl}tiiOB.,ICJJJJ}I :>aKOJJJJOCЛ Ті:\ ІІJJИПІПІСНІІ~І ІН1ІІНИХ ,ІtО JІі:\.,ІСЖНОЇ Вl}tiiO

вi;ta.ІJJ,JIOCTi. Нш"JЩІt- Іtс форма ютниичІюЇ JtішІьІюсті уІюшюважсІІИХ 

су6\:ктів, ЩО ВИражасtї,С~І В :J;LiЙCllClllІЇ ІlИМИ вi;LJJoBi}~l Ю ;ю СВОСЇ КОМllС

ГСНІlіЇ IOJJИJ(И'IHO JНа'ІИVІИХ ,Т(іЙ 110 НИріІІІСННЮ H<l ІІііtНаІJІИ,І(НИХ оG\:ктах 
юри,т(ичних СІІран, ІІ(О ниникаютn у 3Н'5нку j нениконанним aGo нена
лежним виконанням законів державними органами і поса.J:овими осо

бами з метою забезпечення законності і правопорядку, попере.J:ження і 

припинення праnопорушень [5, с. 34]. 
Тож. порівнюючи поняття контро.:по та нагляду. відмітимо, що по

няття коптролю с ширшим, піж поняття нагляду. і мас свої, спеuифічпі, 
(Внаки; а органи, икі :щі{існюютn J(ержанниі1 контрш1n, на;rілсні GілnІІІ 

111 ироким и Іюннонажснн}ІМ 11, ніж наІ:-І~ІЖ)Ні ор1·ани. Оснонна же нілVІін
ність контро.1ю ві.J: нагляду по.1ягає в тому, що контроль має не ті11ьк:и 

досягнення законності і правопорядку~ а й забезпечення ефект:ивності 
та J:оuільності. А метою нагляду є точне і неухи.1ьне виконання законів, 

яке пе супроnо.J:жусться оuінкою до пільпості прийнятих актіn та скос

них дій. При JJ:ійсненні нагляду не:\юж.1иве nтручаппя держашюго ор
І'ану 13 011CpaTИHHO-I'OCIIOJ(<i]1ChKY ,Т(і~І~ІhНіСТh oG't-:KTa НаІ'JІ5Щу. 
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РЕГУЛЮВАННЯ НAUIOILillЬHИM БАНКОМ УКРАЇНИ 
ГРОШОВОГО ОБІГУ 

Гроrнониt1 oGir·- rr.c rrpoцcc Gс:шсрсрнноr·о руху r·porнci1 н r·отінко

віІ':І і безготівковій формах. Грошовий обіг відбиває спрюювані потоки 

грошей між Банком ,r1,ержави і кре,1итними органі3ат1,іями; між самими 

крс;tитниVІи органі-шці~ми; крсюпними щч·ані3аrrі~VІи і органі-1аr~іями; 
між банками і фіJичпи:ми особами; пі,цприсмстоами і фізичпими осо

бами; між банками і іпши:ми інститутами фіпансової системи; між фі

JtансоJШ\Ш інститута1ш і фізични.\нt осоGами l2. с. 542]. 
ЗакоІІ УкраїІш <<Про НаuішrальІшй баІrк Україrш•> від 20 трашrя 1999 

року N:! 679-ХІ\1 рег.1амептус питаrшя грошопого обігу. уто1tу чис.1і е\tі
сії наrrіон<иhної на;rюти . .Захист і :шGс3rrсчснни сті~·ікості r·ринні є осно

нною функr~ією Наr~іоналhноr·о Gанку України, ику нін :щі{існюt: нс3а

лежно ві;:r інших органів ;:rержавної вла;:rи. 

Відпові;:rно ;:ro ст. 6 Закону України <<Про Наuіональний банк 

України•> nід 20 травня 1999 року Ng 679-ХІ\1 оі;:rповідпо до Конституuії 
України осrюшюю фупкцісю Наuіона.1ьного банку с забезпечення ста
бLlьпості грошової о;:rипиuі України. 

Ві;(rюні;tно ;ю ст. 7 Закону України «Про Наrrіоншrhний Gанк 

України)> ніл 20 траНН$1 1999 року No 679-XIV Harrioнa;r ьний Gанк ни ко
нує такі функції: 

відповідно до розроблених Радою Національного банку України 

Основних 3aca;:r грошово-кредитної політ:ики визначає та проводить 
грошоnо-кредиТІІУ політику; 

мопопольrю здійспюс емісію паціона.1ь1юї nалати Україпи та орга
ні3у~с: r·отінконий І1Jоrrrоний oGir·; 
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