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Замасло О. т., Олійник І. О. Організація контролю за сплатою податків в Україні
У статті досліджено сутність та особливості організації податкового контролю як важливого елемента державного регулювання економіки. 
Детально розглянуто основні напрями та способи здійснення податкового контролю. Досліджено основні тенденції та проблемні моменти по-
даткового контролю в Україні. Проаналізовано ефективність контролюючих органів та викладено основні напрями їх діяльності у сфері контр-
олю за дотриманням податкового законодавства. Визначено напрями вдосконалення організації податкового контролю в контексті подолання 
існуючих недоліків контрольно-перевірочної роботи податкових органів. Зроблено висновок, що вдосконалення контролю за сплатою податків є 
одним з ключових напрямків реформування податкової системи України.
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за уплатой налогов в Украине
В статье исследована сущность и особенности организации нало-
гового контроля как важного элемента государственного регули-
рования экономики. Подробно рассмотрены основные направления и 
способы осуществления налогового контроля. Исследованы основные 
тенденции и проблемные моменты налогового контроля в Украине. 
Проанализирована эффективность контролирующих органов и изло-
жены основные направления их деятельности в сфере контроля за со-
блюдением налогового законодательства. Определены направления 
совершенствования организации налогового контроля в контексте 
преодоления существующих недостатков контрольно-проверочной 
работы налоговых органов. Сделан вывод, что совершенствование 
контроля за уплатой налогов является одним из ключевых направле-
ний реформирования налоговой системы Украины.
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of Tax Control in Ukraine
The article researches the essence and characteristics of tax control as an im-
portant element of the State regulation of economy. The main directions and 
modalities of tax control are considered in detail. The main tendencies and 
problem points of tax control in Ukraine have been studied. Efficiency of the 
controlling bodies has been analyzed, the main directions of their activities in 
the sphere of tax enforcement have been provided. Directions for improving 
the organization of tax control in the context of overcoming the existing defi-
ciencies in the controlling and inspecting activities of the tax authorities have 
been determined. It has been concluded that the improvement of tax control 
is one of the key directions of reforming the Ukrainian tax system.
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У сучасних умовах обмеженості фінансових ресур-
сів, незадовільного стану наповнення державного 
та місцевих бюджетів, бюджетів загальнодержав-

них спеціалізованих фондів зростає роль податкового 
контролю як важливого елемента державного регулю-
вання економіки.

Податковий контроль є об’єктивно необхідним, 
оскільки він спрямований на забезпечення нормального 
функціонування фіскальної системи держави через ви-
явлення порушень податкового законодавства, усунен-
ня цих порушень та запобігання негативним явищам у 
майбутньому. Від його ефективності значною мірою за-
лежить економічний добробут держави та її безпека.
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Проблематиці, ефективності та напрямам удоскона-
лення контролю за сплатою податків присвячені роботи 
таких вчених, як Ю. М. Васюк, Т. В. Калінеску, І. В. Лещук, 
І. В. Литвинчук, А. В. Лісовий, М. І. Мельник, В. М. Опа - 
рін, Д. М. Рева, І. В. Солошкіна, О. Б. Шевчук та ін.

Метою статті є дослідження податкового конт-
ролю в Україні, аналіз його ефективності та визначення 
напрямів удосконалення системи організації контролю 
за сплатою податків в Україні.

Однією з важливих і водночас складних проблем 
у сучасних умовах розвитку економіки України 
залишається питання організації контролю за 

сплатою податків. 
Під організацією контролю за сплатою податків 

розуміються координація й оптимізація всіх матеріаль-
них і трудових елементів контрольної діяльності з ме-
тою досягнення у визначені строки найбільшого резуль-
тату з найменшими затратами [1]. 

Податковий кодекс України (ПКУ) визначає по-
датковий контроль як систему заходів, що вживаються 
контролюючими органами з метою контролю правиль-
ності нарахування, повноти і своєчасності сплати подат-
ків і зборів, а також дотримання законодавства з питань 
регулювання обігу готівки, проведення розрахункових і 
касових операцій, патентування, ліцензування та іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покла-
дено на контролюючі органи [2]. 

Відповідно до Податкового кодексу податковий 
контроль здійснюється різними способами (рис. 1).

На практиці податковий контроль зводиться до 
перевірок правильності нарахування, повноти та своє-
часності сплати податків та інших платежів до бюджету. 
Звідси випливає, що основна мета податкового контро-
лю – це перешкоджання можливості платників податків 
ухилятися від їх сплати, а також донарахування вияв-
лених за результатами перевірок сум податків і зборів, 
на які ухилився від сплати суб’єкт господарювання, до 
бюджету [3, с. 45]. 

Об’єктом податкового контролю в Україні є по-
даткові правовідносини суб’єктів податкового контро-
лю з приводу виконання ними обов’язків, передбачених 
чинним податковим законодавством, які оцінюються з 
точки зору їх законності, повноти, достовірності та сво-
єчасності виконання [3, с. 48]. 

У процесі організації та здійснення податкового 
контролю інтереси держави представляє орган, 
що здійснює управління в цій сфері. В Україні та-

ким органом є Державна фіскальна служба України. 
Основним способом здійснення контролю за 

сплатою податків є податкова перевірка. Податкова пе-
ревірка – це діяльність податкових органів з аналізу й 
перевірки первинної облікової та звітної документації, 
пов’язаної зі здійсненням податкових платежів, з ме-
тою перевірки своєчасної та повної сплати податків та 
зборів, правильного ведення податкового обліку, визна-
чення сум податкових платежів, складання та подання 
податкової звітності [4, с. 117].

Відповідно до ст. 75 ПКУ контролюючі органи ма-
ють право проводити камеральні, документальні (пла-
нові або позапланові, виїзні або невиїзні) та фактичні 
перевірки.

Камеральною вважається перевірка, яка прово-
диться у приміщенні контролюючого органу виключно 
на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 
(розрахунках) платника податків та інших даних.

Документальною перевіркою вважається пере-
вірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, по-
внота нарахування та сплати усіх передбачених чинним 
законодавством податків та зборів, а також дотримання 
валютного та іншого законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на контролюючі органи та яка 
проводиться на підставі податкових декларацій, фінан-
сової, статистичної та іншої звітності, регістрів подат-
кового та бухгалтерського обліку тощо.

Мета податкового контролю

Способи здійснення податкового контролю  

Ведення обліку
платників
податків  

Інформаційно-аналітичне
забезпечення діяльності
контролюючих органів

 

Перевірки та звірки щодо
дотримання податкового

законодавства

 

Створення умов для здійснення контролюючими
органами контролю за правильністю нарахування,

своєчасністю і повнотою сплати податків,
нарахованих фінансових санкцій; дотримання

податкового та іншого законодавства 

Установлення правильності
та законності нарахування

та сплати податків
до бюджету, а також

перевірка дотримання
суб’єктами господарювання
норм Податкового кодексу

України  

Рис. 1. Способи здійснення податкового контролю
Джерело: складено за [2].
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Документальна планова перевірка проводиться 
відповідно до плану-графіка перевірок. Документальна 
позапланова перевірка не передбачається у плані роботи 
контролюючого органу і проводиться за наявності хоча 
б однієї з обставин, визначених Податковим кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважаєть-
ся перевірка, яка проводиться за місцем знаходженням 
платника податків чи місцем розташування об’єкта пра-
ва власності, стосовно якого проводиться така перевір-
ка. Документальною невиїзною перевіркою вважається 
перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюю-
чого органу.

Фактичною вважається перевірка, що здійсню-
ється за місцем фактичного провадження платником 
податків діяльності, розташування господарських або 
інших об’єктів права власності такого платника [2].

На думку вчених, найефективнішою формою по-
даткового контролю є документальна позапланова виїз-
на перевірка, оскільки саме вона дозволяє виявити грубі 
та найбільш масштабні порушення податкового законо-
давства та за її результатами вдається донарахувати до 
бюджету найбільшу частину коштів, які були приховані 
від сплати податків.

Важливим нововведенням є те, що з 01.01.2017 р. 
набув чинності Закон України від 21.12.2016 р.  
№ 1797-VIIІ «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення інвестиційного клі-
мату в Україні», яким у відповідності до ст. 19 Податко-
вого кодексу України не передбачено право проведення 
державними податковими інспекціями документальних 
і фактичних перевірок платників податків. Відповідно 
до цього у ПКУ визначено перелік функцій ДПI лише в 
межах сервісного обслуговування платників податків, а 
функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено 
виключно за контролюючими органами обласного та 
центрального рівнів.

Суть податкового контролю полягає в забезпечен-
ні своєчасних надходжень податків та зборів у повному 
обсязі до відповідного бюджету, що досягається шля-
хом запобігання, виявлення та припинення податкових 
правопорушень, відшкодування втрат бюджету при по-
рушенні податкового законодавства.

Відповідно до цього одним із першочергових за-
вдань для ДФС на сьогодні є безумовне забезпечення 
виконання показників наповнення бюджету. ДФC за-
безпечує найбільшу частку доходів Зведеного бюджету 
України – 85,7% у 2016 р. [5].

У 2015–2016 рр. робота ДФС спрямовувалася на 
зниження адміністративного тиску на сумлінних плат-
ників податків та підвищення ефективності контрольно-
перевірочних заходів стосовно ризикових суб’єктів гос-
подарювання.

За результатами опрацювання даних ризикоорієн-
тованої системи до плану-графіка проведення докумен-
тальних планових перевірок на 2016 р. було включено 4,8 
тис. суб’єктів господарювання. Також до плану-графіка 
проведення документальних планових перевірок вклю-
чено 2,7 тис. фізичних осіб – підприємців, що майже на 
20% менше порівняно з 2015 р., що відбулося, зокрема, 

завдяки більш ефективному відбору платників з най-
більшою кількість ризиків [5]. 

Останнім часом забезпечується стійка тенденція 
щодо зменшення кількості проведених контрольно-
перевірочних заходів.

Так, у 2016 р. органами ДФС проведено 4,2 тис. 
планових документальних перевірок суб’єктів господа-
рювання, що на 5% менше, ніж у 2015 р.

Крім того, проведено 16,1 тис. позапланових доку-
ментальних перевірок (на 24 % менше, ніж у 2015 р.) і 22,8 
тис. зустрічних звірок (на 55 % менше, ніж у 2015 р.) [5].

За результатами перевірок у 2016 р. до бюджету 
донараховано 28,4 млрд грн грошових зобов’язань, у т. ч.  
за результатами планових перевірок – 15,6 млрд грн, по-
запланових – 12,6 млрд грн [5]. 

Основними показниками, за якими здійснюється 
фактична оцінка діяльності ДФС України, є [6, с. 16]:

1. Виконання індикативних показників надхо-
дження платежів до бюджету, у тому числі за рахунок 
погашення податкового боргу.

2. Сума донарахованих і сплачених за результата-
ми перевірок податків і зборів, а також штрафних санк-
цій, у тому числі узгоджених грошових зобов’язань.

3. Кількість проведених перевірок.
4. Кількість внесених оперативними підрозділа-

ми податкової міліції кримінальних правопорушень до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та відшкодо-
вана сума збитків за такими правопорушеннями.

5. Кількість заведених справ про порушення мит-
них правил і сума застосованих штрафів.

Оцінка діяльності ДФС України здійснюється в 
основному за рахунок аналізу виконання ін-
дикативних показників доходу бюджету, дове-

дених Міністерством фінансів України. В умовах зави-
щення дохідної частини бюджету це змушує фіскальну 
службу виконувати доведені показники будь-якою ці-
ною. Виконання індикативних показників у більшості 
випадків не прив’язане до економічних показників роз-
витку певних галузей та регіонів, що перетворює цей 
процес в механізм тиску на бізнес. Водночас при оцінці 
діяльності роботи ДФС не враховуються такі критерії, 
як якість обслуговування платників податків та рівень 
наданих органами фіскальної служби сервісних послуг, 
якість розгляду скарг платників [6, с. 17].

На нашу думку, для оцінки ефективності функціо-
нування окремих державних організацій, у тому числі й 
фіскальних органів, слід використовувати методологію 
порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз (бенчмар-
кінг) ґрунтується на концепції порівняння діяльності 
окремих досліджуваних організацій з показниками ін-
ших організацій, які характеризуються найкращою прак-
тикою функціонування в галузі. Ці еталонні організації 
працюють на максимальних емпіричних рівнях ефектив-
ності та у своїй сукупності формують границю ефектив-
ності галузі. Порівнюючи діяльність окремої досліджу-
ваної організації з цією границю ефективності, можна 
визначити її відносну ефективність функціонування, по-
рівняти її з ефективністю інших організацій, визначити 
резерви та шляхи їх реалізації для регулю ючого впливу 
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на неї. Управління на основі порівняльного аналізу до-
зволяє регулятору підвищити в цілому ефективність ді-
яльності організацій сфери свого управління. 

Враховуючи специфіку діяльності органів фіс-
кальної сфери та теоретичні положення методології 
граничного аналізу, можна навести таку класифікацію 
основних методів оцінки порівняльної ефективності, 
які мають перспективу застосування при дослідженні 
порівняльної ефективності функціонування податкових 
органів (рис. 2). 

Ефективна реалізація реформи ДФС матиме зна-
чний вплив на розвиток і стабілізацію економіки країни, 
оскільки саме через фіскальні механізми відбувається 
найбільш ефективне регулювання та гармонізація інтер-
есів держави та бізнесу.

Відповідно пріоритетними напрями підвищення 
ефективності організації контролю за сплатою податків 
в Україні є [9, с. 112]:
 удосконалення законодавства, що регламентує 

процес здійснення податкового контролю;

Метод без специфікації
розподілу (DFA)

Метод cтохастичної
межі (SFA)

Метод широкої межі
(TFA)

Метод
вільної оболонки

(FDN)

Методи
оболонкового
аналізу (DEA)

Індекси
продуктивності

(TFP)

Параметричні Непараметричні

Методи граничного
аналізу

Методи оцінки
частинних показників

По ключових показниках
діяльності (KPI) за основними

напрямами діяльності
фіскальних органів

Методи порівняльного
аналізу ефективності

Рис. 2. Класифікація методів порівняльного аналізу ефективності діяльності

Зараз в Україні продовжується реформування ДФС 
з метою підвищення ефективності її роботи. По-
даткова реформа передбачає виконання значної 

кількості завдань, у тому числі щодо організації подат-
кового контролю. Зокрема необхідним є коригування 
функціонального призначення фіскальних органів шля-
хом переходу від наглядово-каральної функції до об-
слуговуючої, що допомагає в нарахуванні та здійсненні 
сплати податків. Відповідно такі зміни потребують і 
застосування нових підходів у здійсненні податкового 
контролю [7].

Саме завдяки реформуванню фіскальної служби 
Україна піднялася в Рейтингу Doing Business, який був 
складений Світовим банком у 2016 р., і посіла 80 місце 
серед 190 країн світу. За останній рік Україні вдалося по-
кращити показники по декількох напрямах, серед яких 
першочергове значення має сфера оподаткування. За 
показником «Сплата податків» Україна перемістилася із 
107-го на 84-е місце [8].

 зменшення фіскального тиску на суб’єктів гос-
подарювання та формування сприятливого біз-
нес-середовища з метою реалізації підприєм-
ницького потенціалу в Україні;

 впровадження електронних сервісів для змен-
шення впливу людського фактора та мінімізації 
кількості бюрократичних процедур;

 підготовка висококваліфікованих інспекторів, 
які здійснюють податковий контроль і постій-
ний моніторинг їх діяльності;

 впровадження системи заходів щодо подолан-
ня корупції в податкових органах.

ВИСНОВКИ

Контроль за сплатою податків є важливим важе-
лем фінансової системи держави, оскільки завдяки йому 
можна здійснювати вплив на економічні та соціальні 
процеси держави. 
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Ефективний податковий контроль – важлива скла-
дова функціонування податкової системи в еконо-
мічному та соціальному контекстах – з огляду на 

необхідність забезпечення фінансових потреб держави 
має базуватися на засадах формування максимально 
зручних і необтяжливих умов оподаткування бізнесу,  
у тому числі за рахунок подолання нерівномірного роз-
поділу податкового навантаження в економіці, впоряд-
кування системи планування, організації та здійснення 
податкових перевірок, використання сучасних аналітич-
них інструментів їх проведення, що дозволяють визна-
чати приховану податкову базу і запобігати ухилянню 
від оподаткування, сприяння підвищенню податкової 
культури, дисципліни у суспільстві та ефективності по-
даткового адміністрування загалом.

Від ступеня ефективності контрольної діяльності 
органів, що здійснюють податковий контроль, безпосе-
редньо залежить рівень доходів бюджетів та державних 
цільових фондів. Податковий контроль виступає гаран-
тією задоволення публічних майнових інтересів та важ-
ливим чинником соціально-економічної стабільності 
держави її фінансової безпеки.

Податковий контроль слід розглядати як функ-
цію державного управління податковою системою. Ді-
яльність контролюючих органів щодо забезпечення до-
держання податкового законодавства значною мірою 
визначає ефективність реалізації податкової політики 
держави та функціонування всієї податкової системи.

Ефективність системи податкового контролю не-
обхідно оцінювати комплексно, зокрема на рівні країни 
в цілому, регіону, окремої податкової інспекції.              
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