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ПЕРЕДМОВА 

 

 

 

Оподаткування – це мистецтво общипати гусака так,  

щоб отримати максимум пір’я з мінімумом писку 
Кольбер,  міністр фінансів при Людовику XIV 

 

 

У сучасних умовах обмеженості фінансових можливостей країни 

та необхідності інституціалізації нових економічних взаємовідносин 

держави в особі податкових органів і господарюючих суб’єктів 

зростає роль податкового контролю як важливого елемента процесу 

реформування системи адміністрування податків в Україні. 

Розбудова відвертого та конструктивного діалогу з представниками 

бізнес-спільноти задля створення сприятливого бізнес-клімату 

закріплена як стратегічний вектор у Плані заходів щодо реалізації 

Державною фіскальною службою України Стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2015 р.  

Ефективний податковий контроль – важлива складова 

функціонування податкової системи в економічному та соціальному 

контексті – з огляду на необхідність забезпечення фінансових потреб 

держави має базуватись на засадах формування максимально зручних 

і необтяжливих умов оподаткування бізнесу, у тому числі за рахунок 

подолання нерівномірного розподілу податкового навантаження в 

економіці, впорядкування системи планування, організації та 

здійснення податкових перевірок, використання сучасних 

аналітичних інструментів їх проведення, що дозволяють визначати 

приховану податкову базу і запобігти ухилянню від оподаткування, 

сприяння підвищенню податкової культури, дисципліни у суспільстві 

та ефективності податкового адміністрування загалом. 

Різні аспекти вивчення науково-практичних проблем контрольно-

перевірочного процесу знайшли своє відображення в низці праць 

українських і зарубіжних дослідників. Зокрема, теоретико-

методологічні засади розвитку, організації та здійснення податкового 
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контролю розроблені у фундаментальних працях В. Петті, А. Сміта, 

Д. Рікардо, Ф. Ноймарка, М. Алексеєнка, М. Туган-Барановського, 

А. Крисоватого, А. Лісового. Концептуальні основи дослідження 

ефективності податкового контролю та загальні засади її підвищення 

представлені у роботах вітчизняних дослідників, зокрема 

І. Басанцова, О. Воронкової, Б. Карпінського, Т. Мединської, 

В. Мельника, Л. Тарангул, А. Чередніченко, і зарубіжних науковців – 

В. Бурцева, В. Жукова, Г. Соловйова, А. Суворова, М. Зюльманової.  

Проте аналіз праць вітчизняних і зарубіжних дослідників крізь 

призму сучасних податкових трансформацій в Україні дозволяє 

стверджувати про відсутність комплексних методів оцінювання та 

системного моніторингу контрольно-перевірочної роботи податкових 

органів, конкретних механізмів гармонізації взаємовідносин між 

платниками податків і податковими органами у процесі здійснення 

податкового контролю. Тому обраний напрям монографії, її мета та 

завдання аргументуються необхідністю вирішення проблем 

інституційного та методичного забезпечення податкового контролю; 

вивчення наявних і розробки нових, адекватних світовим тенденціям, 

методологічних підходів до організації, здійснення та оцінювання 

результатів податкового контролю; пошуку шляхів підвищення 

ефективності ризикоорієнтованої системи відбору суб’єктів 

господарювання до перевірок і системного переходу від примусового 

стягнення податків і зборів податковими органами до надання 

сервісних послуг з обслуговування платників податків задля 

добровільного виконання ними податкових зобов’язань перед 

державою. 

Тому в монографії зроблена спроба систематизації та 

удосконалення теоретико-методичних засад та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

податкового контролю в умовах реформування системи 

адміністрування податків в Україні. 

У першому розділі монографії охарактеризовано сучасне 

податкове середовище розвитку та функціонування бізнесу в Україні, 

досліджено сутність, функції та види податкового контролю, 

концептуальні засади його організації та здійснення, організаційно-

інституційні аспекти податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням, а також основні характеристики ефективності 

податкового контролю в системі адміністрування податків в Україні.  
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Розширено наукові підходи до формування організаційно-

економічного механізму податкового контролю в частині активізації 

ролі непрямих і превентивних методів контролю з огляду на 

необхідність гармонізації вітчизняного та європейського податкового 

законодавства. Запропонований механізм охоплює обґрунтовану 

систему принципів, інструментів, нормативно-правового, 

інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення 

податкового контролю, а також враховує вплив інституційних, 

економічних, політичних і соціальних чинників, формальних і 

неформальних правил поведінки учасників контрольно-перевірочного 

процесу.  

У другому розділі, з метою пошуку шляхів подолання 

інституційних деформацій вітчизняної системи податкового 

контролю, досліджено основні аспекти корупції як деструктивної 

девіантної ознаки взаємовідносин «податковий інспектор – суб’єкт 

бізнесу», проаналізовано причинно-наслідковий зв’язок ухилення від 

оподаткування в системі податкового адміністрування. Висвітлено 

основні організаційно-управлінські та фінансові проблеми здійснення 

контролю у сфері оподаткування.  

Особливістю монографії є акцентована увага на практичній 

оцінці ефективності податкового контролю. Так, запропоновано 

систему багаторівневого аналізу податкового контролю, шляхом 

розробки методичного підходу до оцінювання його ефективності за 

критеріями результативності, дієвості та економічності, а також 

навантаження як на платників податків, так і на податкові органи. На 

основі авторського методичного підходу здійснено аналіз 

ефективності податкового контролю підприємств України.  

Отримали подальший розвиток методологічні засади 

дослідження впливу трансакційних витрат на ефективність 

податкового контролю шляхом  оцінювання вартості робочого часу, 

витраченого на здійснення податкових перевірок як суб’єктами 

господарювання, так і податковими органами. Це дозволило 

комплексно оцінити, з однієї сторони, зміну трансакційних витрат на 

податкові перевірки платників податків, а з іншої – дієвість заходів з 

підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи 

податкових органів. 

У третьому розділі монографії проаналізовано зарубіжний досвід 

організації податкового контролю з позиції можливостей його 
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застосування в Україні, які, зокрема, полягають в перспективі 

впровадження у вітчизняний контрольно-перевірочний процес:  

пріоритетних непрямих методів податкового контролю, зокрема 

фіскального рескрипту (дозволяє платникам податків направити в 

податковий орган попередні запити про правомірність можливих угод 

і отримувати консультації щодо їх укладання) та горизонтального 

моніторингу задля відстеження та аналізу контролюючими органами 

податкових ризиків від проведених і запланованих економічними 

суб’єктами фінансово-господарських операцій; прогресивних 

антикорупційних програм з метою усунення можливості проявів 

корупції та зловживань службовим становищем суб’єктами 

контролю, особливо під час виїзних перевірок.  

Досліджено іноземний досвід здійснення податкового контролю 

за трансфертним ціноутворенням.  

Враховуючи необхідність гуманізації взаємовідносин учасників 

контрольно-перевірочного процесу, задля уникнення конфліктів, зняття 

напруги та встановлення порозуміння між ними, а також забезпечення 

фінансових інтересів держави та ефективності адміністрування 

податків і зборів в Україні, обґрунтовано необхідність гармонізації 

взаємовідносин учасників податкового контролю з поетапним 

узгодженням їх цілей, можливостей та інтересів в ході перевірочної 

роботи та встановлено основні ефекти такої гармонізації, зокрема: 

вдосконалення механізмів і методів здійснення податкового контролю 

та підвищення його ефективності; забезпечення сплати до бюджету 

донарахованих за результатами перевірок податкових зобов’язань і 

штрафних санкцій; узгодження вимог органу контролю та обов’язків, 

прав і свобод суб’єкта господарювання, формування позитивної 

громадської думки щодо контролюючих органів; підвищення 

податкової свідомості платників і добровільності сплати податків,  

підвищення податкової культури та дисципліни у підприємницькому 

середовищі при зниженні тиску податкового контролю на бізнес; 

забезпечення законності у процесі контрольно-перевірочної роботи. 

Обґрунтовано пріоритетні напрями підвищення ефективності 

практичної реалізації ризикорієнтованої системи відбору платників 

податків для перевірок, серед яких основними є: закріплення чітких і 

прозорих механізмів розподілу платників податків за ступенями 

ризику ведення бізнесу; забезпечення права платників податків 

отримати в офіційному порядку інформацію (з можливістю її 
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оскарження) про їх відповідність критеріям віднесення до певної 

групи ризику господарської діяльності з подальшим чітким 

визначенням графіку проведення податкових перевірок; 

автоматизація аналітичного та інформаційного супроводу процесів 

виявлення ризиків господарської діяльності суб’єктів 

господарювання задля оперативного попередження порушень 

податкового законодавства та виключення зловживань у процесі 

планування контрольних заходів податковими органами. 

 Розроблено концептуальні підходи до забезпечення ефективності 

податкового контролю в Україні, що спрямовані на вирішення таких 

основних завдань: удосконалення нормативно-правового 

забезпечення податкового контролю; підвищення ефективності 

ризикоорієнтованої системи відбору платників податків до перевірок; 

мінімізація фіскального тиску на бізнес; підготовка 

висококваліфікованих податкових інспекторів і моніторинг їх 

діяльності. Вирішення цих завдань дозволить сформувати сприятливе 

податкове середовище для ведення бізнесу на засадах зниження 

тягаря оподаткування при збереженні рівня оподаткування, який 

відповідає соціально-економічним інтересам держави; гуманізації 

взаємовідносин учасників контрольно-перевірочного процесу задля 

утвердження порозуміння та уникнення конфліктів між ними, 

виховання соціально-відповідального платника  податків. 
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І  

Розділ 

 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО 

КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ 

ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 

 
 

 

1.1. Податкове середовище функціонування бізнесу в Україні  

 

В Законі України «Про засади внутрішньої та зовнішньої 

політики», що був прийнятий у 2010 р., курс на вступ до 

Європейського Союзу визначений як пріоритетний та незмінний. 

Зокрема, в статті 11 Закону серед засад зовнішньої політики 

визначальною є «забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства 

в Європейському Союзі». Міжнародна економічна інтеграція передує 

політичній і передбачає реформування економічної системи, 

підвищення соціальних стандартів, закріплення вимог проведення 

державного контролю, а також адаптацію нормативно-правових норм 

здійснення політики держави в усіх без винятку сферах соціально-

економічного устрою. Забезпечення виваженої фіскальної політики в 

умовах євроінтеграції, насамперед, передбачає уніфікацію чинного 

податкового законодавства, а також використання позитивного 

досвіду розвинених європейських держав для удосконалення 

організаційно-інституційної складової податкової політики держави
1
.  

Податкова політика в Україні повинна виконувати ключову роль 

у стимулюванні ділової активності. А на сьогодні вона у своїй 

надмірній фіскальній орієнтації є джерелом ризиків для 

відновлювальних процесів та позитивних структурних зрушень в 

економіці, адже за рахунок кон’юнктурних фіскальних цілей 

вилучається до бюджету значна частина коштів бізнесу з обороту, що 

значно погіршує його фінансовий стан та можливості економічного 

відновлення у трансформаційний період.  
                                                            
1
 Ногінова Н. Необхідність реформування податкової політики України в умовах 

євроінтеграції / Н. Ногінова // Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Пасічник, 

О. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 

2014. – Випуск 25. – С. 141–145. 
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Тому фіскальна ефективність не повинна підривати 

стимулюючий потенціал податкової політики в бізнес-середовищі 

України, зокрема щодо стимулювання ділової активності та 

економічного розвитку загалом. 

Податкова система України – одна з найбільш обтяжливих у світі. 

Щоб здійснити усі податкові платежі, підприємству необхідно 

затратити 350 годин на рік та віддати 52,9 % прибутку (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Структура рейтингу простоти сплати податків* 

Індикатор 
Україна 

Європа і 

Центральна 

Азія 

ОЕСР 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Виплати (кількість на рік) 135 5 37 20,5 13 11,8 

Час (кількість годин на рік) 657 350 302 234,3 186 175,4 

Податок на прибуток  

(% від прибутку)  
12,2 9,7 9,3 10,4 15,4 16,4 

Податок і виплати 

на зарплату  

(% від прибутку) 

43,3 43,1 21,7 21,4 24,0 23,0 

Інші податки  

(% від прибутку) 
1,6 0,1 9,5 3,1 3,2 1,9 

Загальна ставка податку  

(% від прибутку) 
57,1 52,9 40,4 34,9 42,7 41,3 

*Джерело: складено за даними
2
 

Для прикладу, у Латвії витрати часу на сплату податкових 

платежів становлять 193 години, Азербайджані – 195, Білорусії – 183, 

Литві – 175, Росії – 168, Румунії – 159 (табл. 1.1).  

Підвищення позиції України в рейтингу «Сплата податків» при 

дослідженні «Ведення бізнесу» з 157-го місця у 2014 р. до 108-го у 

2015 р. – це певний сигнал про позитивні зміни в міжнародних 

оцінках її бізнес-клімату, хоча подібне поліпшення навряд чи можна 

вважати достатнім. Так, у цьому рейтингу Грузія посідає 38 місце, 

Естонія – 28, Латвія – 24, Казахстан  – 17 (табл. 1.2). 
  

                                                            
2
 Офіційний сайт Doing Business [Еlectronic resource]. – Мode of access: 

http://www.doingbusiness.org/. 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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Таблиця  1.2 

Сприятливість податкових систем окремих країн 

Європи та Центральної Азії у 2015 р.
*
 

Країна 

Рейтинг 

легкості  

ведення  

бізнесу 

Оподаткування 

Рейтинг 

В
и

п
л
ат

и
 

(к
іл

ь
к
іс

ть
 н

а 
р
ік

) 

Ч
ас

 

(к
іл

ь
к
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 г

о
д

и
н

 н
а 

р
ік

) 

П
о
д
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о
к
 н
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п
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и

б
у
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к
  

(%
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ід
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и

б
у
тк

у
) 

П
о
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у
  

(%
 в

ід
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у
) 

Ін
ш

і 
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о
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к
и

  

(%
 в

ід
 п

р
и

б
у
тк

у
) 

З
аг

ал
ь
н

а 
ст

ав
к
а 

п
о
д

ат
к
у
  

(%
 в

ід
 п

р
и

б
у
тк

у
) 

Австрія 21 72 12 166 15,4 34,3 2,4 52 

Азербайджан 80 33 7 195 12,9 24,8 2,1 39,8 

Білорусь 57 60 7 183 11,9 39 1 52 

Болгарія 38 89 13 454 5 20,2 1,7 27 

Німеччина 14 68 9 218 23,3 21,2 4,3 48,8 

Грузія 15 38 5 362 14,3 0 2,1 16,4 

Іспанія 33 76 8 167 21,9 35,7 0,7 58,2 

Італія 56 141 15 269 19,9 43,4 2 65,4 

Казахстан 77 17 6 188 15,9 11,2 1,5 28,6 

Кіпр 64 50 29 146,5 9,6 12 1,6 23,2 

Латвія 23 24 7 193 4,9 27,2 2,9 35 

Литва 24 44 11 175 6,1 35,2 1,3 42,6 

Молдова 63 70 21 185 9,3 30,2 0,2 39,7 

Польща 32 87 18 286 13,1 24,7 1 38,7 

Росія 62 49 7 168 8,4 35,4 5,1 48,9 

Румунія 48 52 14 159 10,7 31,5 1 43,2 

Сербія 91 165 67 279 16,2 20,2 2,3 38,6 

Словаччина 37 100 20 207 8,5 39,7 0,4 48,6 

Словенія 51 42 11 260 12,5 18,2 1,4 32 

Туреччина 55 56 11 226 18,1 19,2 2,8 40,1 

Узбекистан 141 118 33 192,5 12,1 28,2 1,9 42,2 

Україна 96 108 5 350 9,7 43,1 0,1 52,9 

Франція 31 95 8 137 7,4 51,7 7,5 66,6 

Хорватія 65 36 19 208 0 17,1 1,6 18,8 

Чорногорія 36 98 29 320 7,1 12,8 2,4 22,3 

Чехія 44 119 8 413 7,6 38,4 2,6 48,5 

Швеція 11 35 6 122 13,4 35,5 0,6 49,4 

Естонія 17 28 7 81 8,4 39 1,9 49,3 

*Джерело: складено за даними
3
 

 
                                                            
3
 Офіційний сайт Doing Business [Еlectronic resource]. – Мode of access: 

http://www.doingbusiness.org/. 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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За показником навантаження на прибуток Україна випереджає 

Японію, Бразилію та Індію та більшість країн Європи та Центральної 

Азії. І справа тут не у кращій чи гіршій ситуації в Україні, а в 

можливостях віднесення на витрати низки інвестиційних затрат та 

видатків розвитку підприємств, які дозволені в окремих країнах світу. 

У міжнародній практиці комерційний прибуток визначається як 

чистий дохід, скоригований на матеріальні затрати виробництва, 

амортизацію, операційні та адміністративні витрати, але без 

урахування внесків до соціальних фондів і прямих податків. 

У рейтингу економічної свободи у 2014 р. Україна зайняла 

позицію серед найбільш невільних країн світу. Так, Індекс 

економічної свободи країни становить 49,3 (155 місце у рейтингу
4
), 

що на 3,0 пункту вище, ніж у минулому році, з помітним 

підвищенням п’яти з десяти економічних свобод, включаючи свободу 

бізнесу (рис. 1.1). Попри це, Україна займає в рейтингу останнє місце 

з 43 країн Європи, а її загальний бал нижчий, ніж середній у світі. 

 
Рис. 1.1. Динаміка результатів України за складовими Індексу 

економічної свободи у 2004-2014 рр. 
 

Українська економіка залишається «репресованою». Неефективна 

правова база, зокрема у сфері оподаткування, залишається вкрай 

вразливою для політичного втручання. Підривати крихке 

                                                            
4
 Офіційний сайт The Heritage Foundation [[Еlectronic resource]. – Мode of access: 

http://www.heritage.org/.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

роки 

Субіндекс "Податкова свобода" Субіндекс "Свобода бізнесу" 



Розділ 1 

 

 
14 

 

верховенство закону продовжує корупція
5
. 

Особливо обтяжливою для вітчизняного бізнесу була податкова 

політика у посткризовий період, зокрема у 2009 р., незважаючи на 

охолодження ділової активності. Її гостра фіскальна орієнтація з 

метою збільшення доходів бюджету, супроводжувалась 

викачуванням фінансових ресурсів із підприємницького сектору 

шляхом підвищення ставок податків і зборів (прийнято 6 законів 

щодо підвищення ставок акцизного збору на алкогольні та тютюнові 

вироби, імпортовані автомобілі, транспортного податку для дорогих 

автомобілів), розширення бази оподаткування внаслідок посилення 

боротьби з оптимізацією оподаткування (перекривання схем 

звуження бази оподаткування) та заходів зі стягнення нарахованої, 

але не сплаченої частини податкових зобов’язань (у тому числі 

податкового боргу як джерела тимчасових активів бізнесу), затримки 

з відшкодування ПДВ та авансових платежів за іншими податками 

(невідшкодовані у грошовій формі суми ПДВ за 2009 р. збільшилися 

на 9,1 млрд грн, або на 70,8 %), з яких прострочені зросли на 3,3 млрд 

грн – більше як у два рази). Тобто така податкова політика стала 

чинником пригнічення ділової активності у вітчизняному бізнес-

середовищі, зростання інвестиційних та підприємницьких ризиків, 

гальмування економічного розвитку та втрати конкурентного 

потенціалу вітчизняного бізнесу на міжнародній арені. 

В умовах загострення у 2014 р. фінансової, політичної та 

соціальної криз, значного рівня податкового навантаження на 

суб’єктів господарювання, високого рівня тіньової економіки (від 

35% у 2011 р. до 70% – у 2013 р.) та ухилення від сплати податків, 

значного розшарування доходів населення назріла нагальна 

необхідність модернізації податкової системи України. Діючий в 

Україні механізм адміністрування податків попри всі новації досі 

залишається недосконалий, що, з одного боку, зумовлює низький 

ступінь реалізації їх фіскального потенціалу, а з іншого, – значне 

податкове навантаження на менш заможні верстви суспільства, 

офіційно працюючих громадян і суб’єктів господарської діяльності. 

У структурі податкових доходів бюджету України переважають 

складні в управлінні податки з невисоким коефіцієнтом легалізації 
                                                            
5
 За даними аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers, в Україні бізнес стикається з 

корупцією і хабарництвом на 40% частіше, ніж бізнес в інших країнах світу, хоча кількість 

випадків податкового шахрайства у 2012 р. знизилася щодо 2009 р. з 14% до 7%.    
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(ПДВ, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних 

осіб), у той час як на майнове оподаткування припадає не більше 

3,7% податкових надходжень. Механізм справляння податку на 

нерухоме майно є недосконалий, а введення в дію податку на 

процентні доходи фізичних осіб від депозитних рахунків передбачено 

з 01.01.2015 р.
6
 

Загалом податкова система України, яка характеризується низкою 

серйозних проблем і внутрішніх суперечностей, є дестимулюючим 

чинником ефективної організації бізнес-середовища та стимулювання 

ділової активності в процесі інституційних трансформацій. Зокрема, 

йдеться про
7
: 

 нестабільність, неузгодженість та суперечливість 

(неоднозначність тлумачення під час застосування) законодавства у 

сфері оподаткування; 

 податкова система характеризується передусім фіскальною 

спрямованістю, водночас її регулятивна функція не зорієнтована на 

стале економічне зростання. Значне податкове навантаження на 

виробництво та недостатнє за використання природних ресурсів 

негативно впливає на розвиток економіки. Це не сприяє також 

посиленню позиції країни щодо податкової конкуренції, особливо 

враховуючи ті зміни, що відбуваються в податкових системах 

колишніх соціалістичних держав – нових членів ЄС (Литві, Естонії і 

Словаччині), де під час проведення податкових реформ вдалося 

знизити податкове навантаження на капітал; 

 нераціональний розподіл податкового тиску на фактори 

                                                            
6
  Сибірянська Ю. Нова модель податкової системи України: перерозподіл податкового 

навантаження / Ю. Сибірянська, М. Кондратенко //  Бізнес Інформ . – 2014. – № 7. – С. 276-283. 
7
 Молдован О. О. Пріоритети  реформування  податкової  політики України:  як перейти  від 

фіскалізму  до  стимулювання  ділової  активності? /  О. О. Молдован, О. В. Шевченко ; ред. 

Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – С. 7-8.; Податкова політика України: стан, проблеми та 

перспективи : монографія / П. В. Мельник, М. Л. Тарангул, З. С. Варналій [та ін.] ; за ред. 

З.С. Варналія. – К. : Знання України, 2008. – С. 158-160.; Ногінова Н. М. Необхідність 

реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : 

збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – С. 141–145.; 

Барвінська Є. Особливості та перспективи сучасного етапу реформування податкової 

системи України / Є. Барвінська, Н. Процак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ira/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%B

E%D0%BA%D1%83%D0%B/Downloads/VNULPM_2013_769_50.pdf. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572
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виробництва. В Україні основний податковий тиск здійснюється на 

капітал і людські ресурси, які в сучасних економічних умовах є 

рушіями становлення інвестиційно-інноваційної моделі економіки. 

Високе навантаження на фонд оплати праці і прибуток корпорацій є 

чинником стримування інвестицій в основні фонди та розвиток 

людських ресурсів; 

 система митно-тарифного регулювання не дозволяє 

оперативно реагувати на зміни кон'юнктури світового ринку і 

торговельних режимів в інших державах та структури економіки в 

Україні; 

 недостатньо врегульовано питання оподаткування доходів 

від інтелектуальної власності та незалежної професійної діяльності; 

 низька рентабельність податкової системи. Затрати 

вітчизняної податкової системи на збирання 100 грошових одиниць 

податків у 3-4 рази перевищують аналогічний показник у країнах ЄС, 

що свідчить про непродуктивні видатки податкової служби та про її 

недостатньо ефективну роботу; 

 низька фіскальна ефективність податкової системи. Через 

нездатність підвищити продуктивність податку за рахунок 

перекриття схем мінімізації та ухиляння від сплати податків держава 

втрачає значний обсяг фінансових ресурсів. Лише від мінімізації та 

ухиляння від сплати ПДВ бюджет втрачає 26% цього податку від 

його потенційно можливого надходження; 

 складність системи адміністрування податків. Через 

недосконале законодавство, а також значний обсяг бюджетних втрат 

від оптимізації оподаткування податкова служба запроваджує 

додаткові заходи та обмеження, під дію яких досить часто 

потрапляють і сумлінні платники податків. Показовою є ситуація з 

введенням реєстру податкових накладних, який ускладнив підготовку 

податкової звітності для всіх платників ПДВ, хоча був запроваджений 

для боротьби з недобросовісними платниками податків; 

 безсистемне та невиправдане надання податкових пільг і 

звільнень посилює податкове навантаження на ефективні 

підприємства, які сумлінно сплачують податки. Широкий перелік 

податкових преференцій викривлює фіскальний простір, надаючи 

окремим підприємствам і галузям більш вигідні вихідні позиції, 

автоматично знижуючи конкурентоспроможність суб’єктів 
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господарювання, які не мають змоги лобіювати надання їм 

податкових пільг; 

 застосування спрощеного режиму оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва з урахуванням позитивних чинників 

(активізація підприємницької діяльності, створення нових робочих 

місць, стимулювання раціонального використання ресурсів, зменшення 

витрат на адміністрування податків) призвело до таких проблем: 

1) викривлення мотивації підприємницької діяльності, зокрема 

незацікавленості суб’єктів господарювання у зміні свого статусу як 

суб’єктів, які мають право використовувати спрощені системи 

оподаткування, що сповільнює їх розвиток і зростання обсягів 

діяльності, призводить до подрібнення деяких середніх підприємств; 

2) створення умов для побудови схем уникнення оподаткування 

внаслідок нечіткого законодавчого регулювання спрощеної системи 

оподаткування; 

3) використання суб’єктів малого підприємництва, які засто-

совують спеціальний режим оподаткування, у схемах мінімізації 

податкових зобов'язань підприємств, що працюють у загальному 

режимі оподаткування. 

Проблема з адмініструванням ПДВ є системною, пов’язаною з 

прогалинами законодавства, особливо щодо відшкодування цього 

податку. Практика задоволення прогнозних даних щодо надходження 

в бюджет ПДВ з наступним неповерненням платникам авансованих 

сум податку зумовлює також негативні тенденції завищення 

суб’єктами господарювання вимог на відшкодування та заниження 

сум податкових зобов'язань з ПДВ. 

У цілому податкова система України не стимулює ділову 

активність, адже через постійний процес зростання фіскального тиску 

відбувається скорочення обсягів власних коштів підприємств, а отже, 

і потенціалу їх фінансово-економічного розвитку, зберігається 

нерівномірність розподілу оподаткування між галузями та 

підприємствами. Складність та недоопрацьованість Податкового 

кодексу, недосконалість законодавства про трансфертне 

ціноутворення посилюю правову невизначеність діючих підприємств, 

а отже, поглиблення негативних процесів приховування доходів 

суб’єктами господарювання, оптимізації податкових платежів, 

ухилення від сплати податків, недотримання норм законодавства у 
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сфері оподаткування, лобіювання податкових преференцій, 

посилення тіньової складової бізнесу та втечу капіталів. 

Наші дослідження показали, що податкові умови знаходяться в 

тісному кореляційному взаємозв’язку із економічною злочинністю 

(коефіцієнт кореляції R=-0,7667), економічною свободою (R=0,5493), 

торгівельними умовами (R=0,8614), платоспроможністю попиту 

(R=0,6699) та макроекономічною стабільністю (R=0,9195) і 

впливають на ці важливі макроекономічні та інституційні складові 

формування бізнес-середовища. 

Складність вітчизняної податкової системи, недостатність 

координації ключових складових податкової політики, відсутність 

продуктивного діалогу та конкретних механізмів гармонізації 

взаємовідносин між платниками податків і податковими органами, 

неефективність адміністрування окремих податків, поглиблення 

корупційних проявів (за даними Індексу сприйняття корупції у 

2014 р. Україна залишилася найбільш корумпованою країною, 

незважаючи на прихід нової проєвропейської влади), ріст 

податкового тягаря у 2013 р. щодо 2007 р. на 7% зумовлюють чимало 

можливостей для зловживань, як зі сторони податкових органів, так і 

зі сторони платників податків, що у підсумку знижує позиції України 

в міжнародних рейтингах. Існування вказаних проблем вимагає 

формування нового інституційного середовища оподаткування, 

сприятливого для реалізації принципу рівності платників податків 

перед законом, підвищення ефективності оподаткування внаслідок 

недопущення податкової дискримінації, мінімізації тягаря 

податкового контролю на бізнес тощо.  

Тому, основними детермінантами реформування вітчизняної 

системи адміністрування податків та удосконалення податкової 

політики мають стати ефективне поєднання фіскальної, регулюючої 

та стимулюючої функцій податків, створення рівних конкурентних 

умов ведення бізнесу задля стимулювання ефективного 

підприємництва та продуктивної зайнятості, закладення основ для 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку суспільства, у тому числі, 

шляхом підвищення ефективності податкового контролю та 

налагодження партнерських відносин між бізнесом та податковими 

органами.  
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1.2. Інституційні передумови становлення і розвитку 

податкового контролю в системі адміністрування  

податків в Україні 

 

Прагнення до побудови ефективної системи адміністрування 

податків і зборів у всі часи спонукало до управління соціально-

економічними процесами з боку державних структур, 

продиктованого необхідністю створення сприятливих умов для 

діяльності економічних агентів у легальному правовому полі, 

забезпечення фіскальних потреб, рівномірності розподілу 

податкового навантаження між платниками і носіями податків, 

стабільності податкового законодавства, уникнення ухилення від 

оподаткування тощо. Важливість цієї проблематики підтверджується 

затвердженою Урядом України програмою діяльності, у якій серед 

пріоритетних напрямів здійснення податкової реформи виділяється й 

удосконалення системи адміністрування податків і зборів
8
. Адже 

основними внутрішніми причинами необхідності реформування 

системи податкового адміністрування в Україні є: 

1. Надмірна фіскальна спрямованість податкової системи країни. 

2. Неузгодженість податкового та галузевого законодавства, 

значна кількість і частота внесення змін та доповнень до нього, що 

значно ускладнює роботу контролюючих органів, стримує розвиток 

національної економіки, створює додаткові ризики і бар’єри для 

залучення іноземних інвестицій. 

3. Недосконалість законодавства про трансферне ціноутворення 

та недостатня регламентація порядку здійснення податкового 

контролю за ним. 

4. Висока вартість адміністрування окремих видів податків і 

зборів порівняно з доходами бюджету, що формуються за рахунок їх 

справляння. 

5. Недосконалість механізму оподаткування суб’єктів малого 

бізнесу за спрощеною системою, що призвело до зниження рівня 

податкової культури та свідомості у суспільстві, застосування схем 

мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування. 

6.  Нерівномірне податкове навантаження, що зумовлює 

                                                            
8
 Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т.В. Калінеску, В. О. Корецька-

Гармаш, В. В. Демидович. – К. : Центр учбової літературири, 2013. – С. 5. 
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зростання тягаря оподаткування на сумлінних платників податків, 

позбавлених податкових пільг.  

Вказані причини обумовлюють необхідність реформування 

системи адміністрування податків в Україні на основі формування 

нового інституційного середовища оподаткування, сприятливого для 

реалізації принципу рівності платників податків перед законом, 

підвищення ефективності оподаткування внаслідок недопущення 

податкової дискримінації, зменшення масштабів ухилення від сплати 

податків, мінімізації тягаря податкового контролю на бізнес тощо.  

Трактування дефініції «адміністрування податків» сьогодні 

законодавчо не регламентоване, а в науковій літературі єдиний підхід 

до визначення цього терміна відсутній. Зокрема, низкою науковців 

адміністрування податків визначається як діяльність податкових 

органі (відповідно до їхніх прав і повноважень, регламентованих 

законодавством) під час здійснення податкового контролю за 

своєчасністю, повнотою і правильністю сплати податкових платежів 

юридичними і фізичними особами
9
. Дотримується такої позиції  

професор А. Дадашев
10

, розуміючи під податковим адміністрування 

суто проблеми податкового контролю. Погоджуючись із 

П. Мельником, вважаємо, що зміст адміністрування податків ширший 

за зміст податкового контролю та є органічною частиною управління 

податковою системою, внутрішнім фактором її ефективного 

розвитку
11

. Таким чином, задля виявлення відхилень від прийнятих 

норм і стандартів, порушень принципів законності у сфері 

адміністрування податків і зборів, а при потребі – притягнення 

винних до відповідальності за податкові правопорушення, отримання 

компенсації за заподіяну шкоду або здійснення заходів щодо 

запобігання чи уникнення подібних порушень у майбутньому, 

здійснюється податковий контроль, основними принципами якого є: 

законність, обов’язковість, всебічність, системність, гласність.  

З етимологічної точки зору контроль (від лат. «contrа» та «role») – 

протидія, протилежність чому-небудь та ступінь впливу, значення, 

                                                            
9
 Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / П. В. Мельник, 

Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій. – К. : Знання, 2008. – С. 236. 
10

 Дадашев А. З. Налоговое администрирование в Российской федерации / А. З. Дадашев, А. 

В. Лобанов. – М. : Книжный мир, 2002. – С. 73. 
11

 Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / П. В. Мельник, 

Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій. – К. : Знання, 2008. – С. 236-237. 
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міра участі у чому-небудь відповідно. В даному випадку значення 

слова «контроль», окрім перевірки або спостереження, означає також 

протидію чому-небудь небажаному, тобто вимір впливу цієї протидії 

або того чи іншого небажаного впливу. Саме таке значення контролю 

найточніше відображає його роль в процесі управління
12

. 

В економічній літературі контроль визначають як частину 

управлінської діяльності, який виступає
13

: 

– як функція, метод або форма виконавчо-розпорядчої 

(управлінської) діяльності органів управління, їхніх керівників; 

– як сукупність прийомів і способів (або форм і методів), які 

використовуються органами управління; 

– як завершальна стадія управлінського процесу; 

– як форма зворотного зв’язку, за допомогою якого керуюча 

система отримує необхідну інформацію про дійсний стан керованого 

об’єкта і виконання управлінських рішень; 

– як система спостереження і перевірки процесу функціонування 

керованого об’єкта з метою виявлення відхилень від заданих 

параметрів. 

Як функція певної управлінської системи, контроль має 

специфіку прояву в кожній такій системі. Так, податковий контроль є 

частиною державного фінансового контролю, суть якого полягає у 

встановленні фактичного стану дотримання вимог чинного 

податкового законодавства на підконтрольному об’єкті. Він 

спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і 

раціональності в ході формування, розподілу, володіння, 

використання та відчуження активів, що належать державі, а також 

використання коштів, що залишаються у суб’єкта фінансових 

правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до 

бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих 

під гарантії Кабінету Міністрів України
14

. Варто зазначити, що 

вітчизняним законодавством визначення категорії «державний 

фінансовий контроль» не регламентоване. В економічній 
                                                            
12

 Доброскок О. В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. – К. : Алерта, 

2012. – С. 8. 
13

 Колпаков В. Методы управления: учеб.пособ. – 2-е изд., испр.и доп. / В. Колпаков. – К.: 

МАУП, 2003. – 368 с. 
14

 Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, 

В.А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : ЦУЛ, 2009. – С. 30. 
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енциклопедії державний фінансовий контроль визначено як 

найважливішу функцію державного управління, спрямовану на 

виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, 

доцільності та ефективності управління фінансовими ресурсами та 

іншою державною власністю 
15

. На міжнародному рівні державний 

фінансовий контроль визначено як невід’ємну частину системи 

регулювання, метою якої є виявлення відхилень від прийнятих 

стандартів і порушень принципів законності, ефективності і економії 

витрачання матеріальних ресурсів на ранній стадії, з тим аби мати 

можливість прийняти коректуючи заходи, в окремих випадках 

притягнути винних до відповідальності, отримати компенсацію за 

заподіяні втрати або здійснити заходи щодо запобігання таких 

порушень у майбутньому
16

. Дане визначення закріплене в 1977 р. на 

ІХ Конгресі Міжнародної організації керівних органів фінансового 

контролю (ІНТОСАЇ), членом якої є і Рахункова палата України як 

вищий орган державного фінансового контролю.       

Податковий контроль виник зі становленням системи 

оподаткування, а його розвиток був пов’язаний з розвитком товарно-

грошових відносин.  Дослідження еволюції вітчизняного податкового 

контролю в межах історичних періодів розвитку України дозволяє 

простежити генезис сучасної системи контролю, зокрема, 

формування його інституційного забезпечення, становлення функцій, 

принципів та підходів, методів, інструментів, важелів тощо.  

Податковий контроль Київської Русі (ІХ – середина ХІІ ст.) 

характеризувався відсутністю чіткої регламентації процесу його 

здійснення. У досліджуваний період панувало необґрунтоване 

збільшення розмірів податків та значне зловживання з боку їх 

збирачів – князя та його дружини. 

Подальший розвиток податкового контролю пов'язаний з появою 

«Руської Правди» Ярослава Мудрого – кодексу давньоруського 

феодального права, у якому вперше було виділено категорії осіб, які 

звільнялися від оподаткування та, як наслідок, не підлягали 

податковому контролю (дружинники, слуги князів та духовенство).  

                                                            
15

 Економічна енциклопедія: В 3 т. Т.1 / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : 

Академія, 2002. – С. 479. 
16

 Лимская декларация руководящих принципов контроля [Електронний ресурс]. – Режим 

доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/604_001. 
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Основною формою податкового контролю періоду панування на 
землях Київської Русі монголо-татар (поч. ХІІІ ст.) були переписи 
податного населення, його майна та господарства, які здійснювалися 
з метою всезагального та повного контролю за надходженням 
податків до казни. Про принципи планомірності та об’єктивності 
податкового контролю у цей період не йшлося взагалі. Отже, 
податковий контроль періоду Київської Русі здійснювався методом 
обліку осіб, з яких стягувалися податки, та їх майна. Для обліку та 
контролю зібраних податків використовувалися відповідні книги.  

Приблизно на поч. XVI ст. виникає інститут захисту прав та 
інтересів платників податків у процесі здійснення податкового 
контролю, що проявляється у можливості останніх оскаржувати 
зловживання збирачів податків. Продовжує формуватися система 
органів, які займалися збиранням податків та контролювали їх 
сплату. Зокрема, виникають посади скарбників, дяків та піддячих, які 
контролювали збирання оброків, вели відповідні книги та записи. 
З’являється і нескладна податкова статистика. 

Податковий контроль Української козацької держави (кін. XV 
ст.) здійснювався в основному методом ведення обліку платників 
податків шляхом подушного опису сіл. Основними об’єктами 
податкового контролю в досліджуваний періоду були виробіток 
млинів та виторг шинків, промисли та надходження від продажу 
хліба, продуктів, худоби тощо. Жодної статистики звітності обсягів 
зібраних податків не велося.  

Загалом, можна виділити декілька особливостей податкового 
контролю кінця XV ст.: велика кількість податків, розміри який були 
незначними; відсутність компетентних органів податкового контролю; 
жорстокий контроль за цільовим використанням зібраних коштів, 
застосування покарань у разі виявлення податкових порушень. 

Значної жорсткості і тотальності набув податковий контроль за 
часів царювання Петра І (табл. 1.3). 

Кардинальних змін організація податкового контролю зазнала у 
період царювання Катерини ІІ. Нею було створено експедицію з 
державних прибутків, яку в подальшому було розподілено на чотири 
самостійні експедиції, одна з яких займалася стягненням недоїмок та 
недоборів податків. З ХІХ ст. контроль кількості платників податків 
почав здійснюватися за ревізійними переписами. У 1874 р. 
податковий контроль було передано повітовій поліції, а з 1885 р. 
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встановлена посада податного інспектора як фінансового працівника 
територіальної податкової служби. Постійний контроль у податковій 
сфері здійснювався волосними старшинами та виборними торговими 
депутатами. Раз на рік генеральну податкову перевірку здійснювали 
урядовці

17
. 

Таблиця 1.3 

Особливості здійснення податкового контролю періоду 

царювання Петра І 
№ 
з/п 

Ознака Характеристика 

1 
Особливості 
податкового контролю 

Всеохоплення і тотальність  

2 
Основна мета 
податкового контролю 

Недопущення ухилення від сплати податків 

3 
Методи та способи 
податкового контролю 

Ведення обліку платників податків, опис їх дворів, 
характеру та обсягу промислів і ремесел 

4 
Інституційне 
забезпечення 
податкового контролю 

Існували спеціальні маніфести та укази, де 
містилися правила проведення описів платників 
податків 

5 
Суб’єкти податкового 
контролю 

Сенат – постійно діючий вищий орган державного 
управління, який поряд з іншими функціями 
виконував обов’язки контролера у сфері державних 
податків та витрат. Серед інших, у його структурі 
діяли: 

– Камер-колегія – здійснювала нагляд за 
державними доходами та відповідала за розвиток 
фінансової сфери країни. Дана інституція була 
своєрідним прообразом сучасного Міністерства 
фінансів; 

– Ревізіон-колегія – виконувала контрольні 
функції за використанням державних коштів 
центральними й місцевими органами, ведення 
рахункових виписок за складеними прибутковими і 
видатковими книгами тощо. За порушення 
тогочасного законодавства чиновниками 
(наприклад, неналежне виконання контрольних 
функцій, помилки в обчисленнях тощо) Колегія 
мала право їх судити та карати 

6 
Покарання за 
порушення податкового 
законодавства 

Арешти (характеризувалися масовістю), військові 
екзекуції у казенних селах і, навіть, виселення у 
Сибір 

                                                            
17

 Лісовий А. В. Роль податкового контролю у системі державного фінансового контролю / 

А. В. Лісовий, Т. М. Єгорова // Науковий вісник Національного університету державної 

податкової служби України (економіка, право). – 2011. – №2. – С. 91-94. 
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На поч. 1890-х р. формуються Міністерство фінансів, Державне 

казначейство, Державний контроль, посилюється склад податкових 

інспекцій, а їх відділи виникають і на периферії.  

Важливою подією у розвитку податкового контролю було 

створення у 1859 р. при Державному контролі комісії для здійснення 

підрахунків, звітності і ревізій, а також комісії при Міністерстві 

фінансів – для перегляду податків та зборів. Відкрито нові місцеві 

установи податкового контролю – контрольні палати
18

. 

Таким чином, на поч. ХІХ ст. відбувається централізація і 

активізація податкового контролю. Формуються його спеціальні 

державні органи – суб’єкти податкового контролю, створюються 

місцеві фінансові установи, які самостійно контролюють сплату 

податків до місцевих та регіональних бюджетів.  

Податкова контрольна діяльність радянського період (20-30 рр. 

ХХ ст.) характеризувалася яскраво вираженою класовістю, носила 

жорсткий каральний характер та спрямовувалася на ліквідацію 

приватного підприємництва. Відтак, під особливим наглядом органів 

податкового контролю були заможні нетрудові громадяни, організації 

приватної торгівлі і промисловості
19

.  У 30-х – поч. 40-х р. податкові 

контрольні функції перекладаються на фінансових інспекторів, їхніх 

помічників та фінансових агентів, які здійснювали так званий 

зовнішній податковий нагляд – моніторинг надходжень доходів до 

бюджетів різних рівнів.  

Новим етапом еволюції інституту податкового контролю стало 

прийняття Верховною Радою Української РСР у 1990 р. Закону «Про 

державну податкову службу в Українській РСР»
20

. Його ухвалення було 

викликане потребою у вдосконаленні системи контролю за додержанням 

законодавства про податки, повнотою і своєчасністю внесення платежів 

до бюджету, підвищенні відповідальності підприємств, організацій і 

населення за виконання своїх податкових зобов'язань.  

                                                            
18

 Безруков Г.П. Налоговый контроль в условиях реформирования экономики / А.Ю. Казак, 

С.Г. Привалова. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2003. – С. 51-52. 
19

 Караваева И.В. Косвенное налогообложение в России начала XX века: этапы 

трансформации / И.В. Караваева // Финансы. – 2001. – №8. – С. 48. 
20

 Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України 

№817/98 від 28 липня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/817/98. 
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Законом регламентувалося створення в системі Міністерства 

фінансів УРСР державної податкової служби, до складу якої входили: 

1. Державна податкова інспекція Міністерства фінансів УРСР.  

2. Державні податкові інспекції в областях, районах, містах і 

районах у містах, до функції яких належав контроль за дотриманням 

законодавства про податки, правильністю обчислення, повнотою і 

своєчасністю внесення до бюджету податкових платежів.  

У 1991 р. було прийнято Закон України «Про систему 

оподаткування», у ст. 20 якого зазначалося лише те, що контроль за 

правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів 

(обов'язкових платежів) здійснюється державними податковими 

органами та іншими державними органами в межах повноважень, 

визначених законодавством
21

. Передбачалося, що за стягнення податків 

і зборів, не зазначених у Законі, посадові особи державних податкових 

органів та інших державних органів нестимуть відповідальність.  

Соціально-економічні зміни в державі, пов’язані з формуванням 

ринкової економіки, зумовили необхідність перегляду низки чинних 

законів і прийняття нових. Зокрема, у 1996 р. прийнято Закон України 

«Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших 

обов’язкових платежів»
22

. Його метою було здійснення єдиного 

державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, 

збори та інші обов’язкові платежі до бюджетів та контролю за 

правильністю та своєчасністю такої сплати. Прийняття цього Закону 

стало прогресивним рішенням тогочасної влади, що вплинуло на 

подальший розвиток податкового контролю, оскільки було: 

– забезпечено повний облік та уніфіковану ідентифікацію 

фізичних осіб, які сплачують податки та інші обов’язкові платежі; 

– сформовано електронну базу даних для інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності органів державної податкової служби;  

– організовано автоматизовану обробку інформації про сплату 

податків та зборів фізичними особами в режимі комп’ютерної мережі. 

Таким чином, спостерігався поступовий прогрес в інформаційно-

аналітичному забезпеченні контрольної діяльності податкових органів. 
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Щодо форм здійснення податкового контролю, то їх вперше було 

регламентовано Указом Президента України «Про деякі заходи з 

дерегулювання підприємницької діяльності» від 23 липня 1998 р.
23

. 

Ним передбачалося проведення органами державної податкової 

служби планових і позапланових виїзних перевірок. Зокрема, 

пунктом 2 цього Указу встановлено, що плановою виїзною 

перевіркою є така перевірка фінансово-господарської діяльності 

суб’єкта підприємництва, що передбачена у плані роботи 

контролюючого органу і проводиться за місцезнаходженням такого 

суб’єкта чи за місцем розташування об’єкта власності.  

Позаплановою виїзною перевіркою, відповідно до пункту 3 Указу 

є перевірка, що не передбачена в планах роботи контролюючого 

органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин
24

:  

а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, що 

свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм 

законодавства;  

б) суб’єктом підприємницької діяльності не подані в 

установлений строк документи обов’язкової звітності;  

в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності;  

г) суб’єкт підприємництва подав у встановленому порядку скаргу 

про порушення законодавства посадовими особами контролюючого 

органу під час проведення планової чи позапланової виїзної 

перевірки;  

д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих 

від особи, яка мала правові відносини з суб’єктом підприємницької 

діяльності, якщо останній не надасть пояснення та їх документальні 

підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого 

органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;  

е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства. 

З метою недопущення несанкціонованих перевірок і на 

виконання Указу Президента України «Про деякі заходи з 

дерегулювання підприємницької діяльності» наказом Державного 
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комітету України з питань розвитку підприємництва від 10 серпня 

1998 р. було затверджено форму Журналу відвідання суб’єктів 

підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал 

реєстрації перевірок) та порядок його ведення
25

. Відтак, враховуючи 

чинність названого Наказу, сьогодні суб’єкти бізнесу всіх форм 

власності зобов’язані вести зазначений Журнал. Вважаємо, це 

відіграло позитивну роль на шляху забезпечення захисту прав і 

законних інтересів суб’єктів господарювання, сприяло реалізації 

виховної та інформаційної функцій податкового контролю.  

Новим етапом розвитку податкового контролю могло б стати 

прийняття Закону України «Про податковий контроль», проект якого 

розглядався народними депутатами України у 2003 р. Законом мали б 

визначатися порядок організації і проведення податкового контролю 

органами державної податкової служби та іншими контролюючими 

органами, уповноваженими від імені держави здійснювати перевірку 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Ми 

вважаємо, що прийняття цього Закону сприяло б удосконаленню 

механізму організації та проведення податковими органами перевірок 

суб’єктів бізнесу та налагодженню цивілізованих відносин між 

контролюючими органами і платниками податків.  

Отже, дослідження інституційних передумов становлення і 

розвитку податкового контролю дозволяє зробити висновок про те, 

що у всі часи існування системи оподаткування  податковий контроль 

був невід’ємним інструментом фінансової політики держави, умовою 

підвищення ефективності адміністрування податків. Однак на поч. 

ХХІ ст. в Україні все ще не існувало належним чином сформованої 

законодавчої бази податкового контролю. Порядок його проведення 

регулювався значною кількістю нормативних актів, суттєвим 

недоліком яких була наявність розбіжностей і суперечностей, 

невідповідність економічним і соціальним реаліям.  

Економічна криза 2008-2009 рр. продемонструвала потребу 

докорінного переосмислення механізмів і моделей державного 

впливу на економічні та соціальні процеси, складовою яких є 

інститут податкового контролю. Зокрема, постановою Кабінету 
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міністрів України №502 від 21 травня 2009 р. «Про тимчасові 

обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду контролю у 

сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року», 

серед іншого, передбачалося
26

:  

– тимчасове (до 31 грудня 2010 р.) припинення проведення 

планових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок  

суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом 

Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження 

господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з 

високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду 

(контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю 

обчислення, повнотою і своєчасністю  сплати до бюджетів, державних 

цільових фондів  податків і зборів (обов’язкових платежів); 

– видання суб’єктові господарювання припису про усунення 

протягом 30 діб виявлених порушень, підготовленого на підставі акта 

про проведення перевірки (якщо інший термін не передбачено 

законом); 

–  прийняття рішення про застосування до суб’єктів 

господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі 

невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про 

усунення виявлених порушень (крім тих, які неможливо усунути). 

Крім того, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні»
27

 

було, серед іншого, закріплено мораторій на проведення перевірок 

для суб’єктів малого підприємництва до 1 січня 2011 р., за винятком 

підприємств, господарська діяльність яких віднесена до високого 

ступеня ризику; планових та позапланових виїзних перевірок 

органами державної податкової служби.  

Однак ці мораторії не внесли кардинальних позитивних змін у 

вітчизняне бізнес-середовище. Крім того, мало дієвими виявилися 

затверджені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику 
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господарської діяльності та визначається періодичність проведення 

планових контрольних заходів, що здійснюються органами державної 

податкової служби, у зв’язку з їх не відповідністю схваленій та 

передовій європейській методиці, низькою дисципліною виконання 

регламентованих норм тощо.  

Прогалини у податковій системі України та велика кількість 

правопорушень в сфері оподаткування у після кризовий період 

становили істотну загрозу економічній і національній безпеці нашої 

держави, що стало однією із передумов прийняття у 2010 р. 

Податкового кодексу України з метою, зокрема:  

– забезпечення відповідності вітчизняного податкового 

законодавства вимогам ринкових відносин;  

– усунення недоліків у системі податкового контролю;  

– забезпечення ведення ефективної податкової політики, 

послідовності у здійсненні податкового контролю, координації 

діяльності всіх ланок системи податкових органів;  

– сприяння безперервності, систематичності, ретельності та 

повноті охоплення об’єктів податкового контролю.  

Відтак з прийняттям Податкового кодексу України законодавчо 

регламентовано поняття податкового контролю (Глава 5) як системи 

заходів, що вживаються контролюючими органами для контролю 

правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і 

зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення 

розрахункових і касових операцій, патентування, ліцензування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи
28

. Окрім цього, Кодексом: 

– встановлено перелік контролюючих органів, що мають право 

здійснювати перевірки суб’єктів господарської діяльності; 

– регламентовано порядок організації та проведення податкового 

контролю органами державної податкової служби разом з іншими 

контролюючими органами, уповноваженими від імені держави 

здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання; 

– закріплено права та обов’язки платників податків і службових 

осіб податкових органів; 

– визначено форми проведення податкового контролю, загальні 
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правила проведення податкових перевірок, встановлено їх тривалість; 

– передбачено умова настання відповідальності за порушення 

податкового законодавства тощо. 

Норми, закладені у Податковому кодексі України, спрямовані на 

забезпечення підвищення рівня захищеності суб’єктів господарської 

діяльності та гармонізацію інтересів держави і бізнесу. У Кодексі 

здійснена спроба збалансування досвіду проведення податкового 

контролю, набутого Україною протягом періоду її незалежності, та 

міжнародної практики контрольно-перевірочної роботи.  

Прогресивним у прийнятті Податкового кодексу є те, що ним 

регламентовано проведення податковими органами контрольно-

перевірочної роботи із використанням непрямих методів, до яких 

віднесено економічний аналіз, спостереження, аналогії та економічні 

аналогії для контролю за витратами та доходами платників податків - 

фізичних осіб тощо. Проте механізм використання цих методів 

Кодексом врегульовано недостатньо. З метою здійснення ефективного 

податкового контролю податковим інспекторам дозволено проводити 

опитування платників податків – фізичних осіб і здійснення на основі 

аналізу зібраної інформації позапланових виїзних перевірок. Варто 

наголосити, що Податковим кодексом перелік підстав для проведення 

перевірок значно розширився. Зокрема, документальні позапланові 

перевірки тепер можуть здійснюватися за наявності і таких обставин
29

: 

1) розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім 

перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця, порушено провадження у 

справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву 

про зняття з обліку платника податків; 

2) платником подано декларацію, у якій заявлено до 

відшкодування з бюджету податок на додану вартість, та/або з 

від’ємним значенням з податку на додану вартість, що становить 

понад 100 тис. грн; 

3) щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким 

платником податків податкової накладної покупцю або про 

порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання 

таким платником податків пояснень і документального 

                                                            
29
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підтвердження на письмовий запит органу державної податкової 

служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання; 

4) отримано судове рішення суду про призначення перевірки 

або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону; 

5) органом державної податкової служби вищого рівня в 

порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу 

державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку 

документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів 

документальної перевірки, проведеної контролюючим органом 

нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки 

вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки 

питань, що мають бути з’ясовані під час перевірки для винесення 

об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи 

державної податкової служби; 

6) у разі отримання інформації про ухилення податковим 

агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим 

особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної 

плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат і 

відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок 

не укладення платником податків трудових договорів з найманими 

особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської 

діяльності без державної реєстрації. 

Новацією Податкового кодексу стало впровадження нового виду 

перевірок – фактичної. Ми вважаємо, що існування фактичних 

перевірок продиктовано реаліями сьогодення, адже до об’єктів 

контролю включені діяльність з обігу готівки, патентування, 

ліцензування, ведення касових операцій тощо. Важливим чинником 

зменшення соціальної напруги у суспільстві стало надання 

податковими органам можливості у ході фактичної перевірки 

здійснювати контроль за дотриманням роботодавцем законодавства 

щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин 

з працівниками (найманими особами). Таким чином, фактичні 

перевірки протягом 2011-2013 рр. були найбільш результативними з 

точки зору виявлення порушень порівняно з іншими видами 

податкових перевірок (в 2013 р. у майже 90% поведених підрозділами 

податкового контролю територіальних органів Державної фіскальної 
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служби України фактичних перевірок були виявлені податкові 

порушення, а частка фактично сплачених податкових зобов’язань у 

загальному обсязі визнаних до сплати податкових платежів за 

результатами таких перевірок становила близько 80%
30

).  

У 2013 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо подальшого впровадження 

електронного сервісу та здійснення електронних перевірок», який 

передбачає підвищення якості податкового аудиту шляхом 

проведення електронних перевірок на підставі даних, зазначених у 

податкових деклараціях та електронних документах платника 

податків, а також регламентує механізм електронних перевірок, права 

та обов’язки платників і податкових інспекторів. 

Відповідно до п. 17 підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідний 

положень Податкового кодексу, з 1 січня 2014 р. електронні 

перевірки можуть проводяться стосовно платників податків, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

(на підставі заяви платника податків, поданої за 10 днів до 

проведення перевірки; акт (довідка) такої перевірки може бути 

складений у формі електронного документа і спрямований засобами 

електронного зв’язку платнику податків); з 1 січня 2015 р. – стосовно 

всіх суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу; з 

1 січня 2016 р. – стосовно інших категорій платників податків.  

Ми вважаємо, що внесення змін до Податкового кодексу України 

в частині впровадження електронних перевірок, дозволить дещо 

дерегулювати ведення підприємницької діяльності в Україні, 

зекономити час платників податків та мінімізувати його персональні 

контакти  з податковими інспекторами. Однак, соціально-економічна 

та політична нестабільність в Україні у 2014 р. дещо призупинила 

процес застосування податковими органами електронних перевірок.  

Загалом, критично оцінивши систему податкового контролю 

після прийняття Податкового кодексу України, нами визначено її 

основні сильні та слабкі сторони, можливості, що відкриваються 

перед податковими органами та платниками податків у процесі 

здійснення податкового контролю, а також вказано на загрози, 

пов’язані із прийняттям Кодексу (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Результати SWOT-аналізу системи податкового контролю після 

прийняття Податкового кодексу України* 
*Джерело: узагальнено авторами 

Сильні сторони 
 упорядковано податкове законодавство 
шляхом його об’єднання в Податковому 
кодексі України; 
 законодавчо закріплено поняття 
«податковий контроль», форми та способи його 
здійснення; виділено категорію «великі 
платники податків», створено спеціалізовані 
центри для їх обслуговування;  
 знижено тривалість податкових перевірок; 
 розширено використання електронного 
звітування платників податків, запроваджено 
електронні перевірки. Зазначене дозволило 
суб’єктам бізнесу дещо мінімізувати їх 
безпосередній контакт з податковими 
інспекторами; 
 створено інституційні передумови для: 
впровадження ризик-орієнтованого підходу до 
відбору платників податків для перевірок;  
 здійснення податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням;  
 дещо спрощено процедуру оскарження 
платниками податків рішень інспекторів за 
результатами перевірок, зокрема збільшено 
терміни подання заперечень суб’єктами бізнесу 
за результатами перевірок з трьох до п’яти днів; 
 активізовано використання платниками 
податків  
реєстраторів розрахункових операцій;  
 активізовано масово-роз’яснювальну 
роботу. 

Загрози 
 інституційні деформації в 
результаті небажання суб’єктів до  

 інституціоналізації нових форм взаємодії 
між платниками податків і податковими 
органами; 

 не готовність частини підприємців до 
динамічних змін у податковому законодавстві 
країни; 
 поглиблення корупційних проявів, 
зростання охоплення платників податків 
податковим контролем внаслідок 
недосконалості практичного застосування 
ризикорієнтованої системи відбору платників 
податків для перевірок, невирішення проблем 
чіткої регламентації принципів, методів та 
інструментів здійснення податкового контролю; 
 ріст податкового тягаря, що зумовлює 
приховування бази оподаткування і ухиляння 
від сплати податків; 
 зростання трансакційних витрат в економіці 
загалом. 

 

Можливості 
 участь платника податків у розгляді 
заперечень  проти  
висновків, які містяться в акті податкових 
перевірок; 
 використання ризик-орієнтованого підходу 
до відбору платників  
податків для перевірок і, відповідно, 
концентрація уваги на підприємствах, що 
мають великі обсяги валових доходів, але 
сплачують незначні суми податків; 
 здійснення контрольних розрахункових 
операцій податковими інспекторами з метою 
виявлення фактів незаконної торгівлі 
підакцизними товарами, здійснення 
готівкових операцій, не застосування 
реєстраторів розрахункових операцій;  
 можливість вилучення оригіналів 
первинних фінансово-господарських та 
бухгалтерських  документів під час арешту 
активів платника податків на підставі рішення 
суду. 
 

Слабкі сторони 
 відсутність регламентації: кількості осіб, 
які можуть здійснювати податкові перевірки; 
періодичності здійснення фактичних 
перевірок; 
 недосконале методичне забезпечення 
процедурних питань податкового контролю та 
недостатній рівень його автоматизації;  
 відсутність комплексних методів 
оцінювання та системного моніторингу 
контрольно-перевірочної роботи податкових 
органів;  
 нівелювання прогресивними економічними 
і превентивними методами податкового 
контролю; 
 недосконалість практичної реалізації 
ризикорієнтованої системи відбору платників 
податків для перевірок та неврахування їх 
специфіки при плануванні контрольно-
перевірочних заходів; 
 недостатня уніфікація вітчизняного 
податкового законодавства з міжнародним; 
 відсутність продуктивного діалогу та 
конкретних механізмів гармонізації 
взаємовідносин між платниками податків і 
податковими органами у процесі здійснення 
податкового контролю; 

 значний розвив в обсягах 
кошторисного фінансування 
податкових органів у розрізі регіонів 
України. 
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Отже, податковий контроль є невід’ємним інструментом 

фінансової політики держави та умовою підвищення ефективності 

адміністрування податків. З прийняттям Податкового кодексу 

України інститут податкового контролю став більш регламентованим, 

адже в основі його проведення були закладені принципи гласності, 

превентивності та об’єктивності, передбачено використання цілісної 

системи єдиних податкових важелів для всіх об’єктів оподаткування 

незалежно від джерел отримання прибутку. 

Проте важливими питаннями у формуванні інституційного 

забезпечення для ефективного податкового контролю з позиції 

збалансування інтересів як держави в особі податкових органів, так і 

суб’єктів бізнесу, залишаються усунення дублювання функцій 

контрольних органів з метою усунення надмірного адміністративного 

тиску на бізнес в результаті податкових перевірок, розробка єдиних 

механізмів планування, призначення і проведення перевірок задля  

забезпечення поетапності та систематичності податкового контролю, 

взаємоузгодженості інтересів суб’єктів контролю тощо. 

 
 

1.3. Сутність, функції, види та принципи податкового 

контролю 

 

У всі часи платники податків прагнули вийти з-під контролю 

через різні об’єктивні і суб’єктивні причини. У сфері оподаткування 

цьому завжди протистояла система податкового управління і, 

насамперед, такий її елемент як податковий контроль, покликаний 

удосконалити та впорядкувати взаємовідносини між платниками 

податків і контролюючими органами. 

Дослідження податкового контролю як явища економічної науки 

слід проводити у контексті еволюції його сутності та чинників 

становлення у взаємозв’язку з динамікою розвитку товарно-грошових 

відносин, підприємництва, світових податкових систем і політик.     

Еволюція сутності та чинників формування податкового 

контролю в умовах становлення наукової картини світу й основних 

етапів розвитку економічної думки характеризується необмеженими 

за часом періодами домінування тих чи інших концепцій.  
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У працях соціалістів періоду абсолютизму монархічної влади 

середніх віків Т. Мора і Т. Кампанелли відстоювалися самоконтроль, 

висока суспільна свідомість, недопущення обману, корупції та інших 

злочинів проти держави. Таким чином, вважалося, що в держави немає 

необхідності у здійсненні податкового контролю
31

. На противагу цьому, 

середньовічний арабський мислитель Ібн Хальдун довів можливість 

функціонування держави тільки завдяки грошовим поступленням в 

казну, стверджуючи, що «податки і збори утворюють матерію держави», 

що є можливим завдяки двом формам втручання: перша форма – це 

збільшення оподаткування шляхом введення різноманітних видів 

податків, «вигадування монархом нових видів податків»; друга форма – 

це прямий контроль держави за кон’юнктурою ринку, бізнесом, 

внутрішньою і зовнішньою політикою
32

. 

У ХVІІІ ст. засновником класичної економічної теорії, 

прихильником економічного лібералізму А. Смітом при 

удосконаленні системи податкового контролю зроблено акцент на 

необхідності: чіткого визначення податків і зборів, що є основою 

функціонування податкової системи і сприяє ефективності 

податкового контролю; мінімізації державних витрат на здійснення 

податкового контролю; встановлення розумних законів, що 

забезпечували б усвідомлення і добровільність їх виконання кожним 

членом суспільства
33

. Базовим принципом податкового контролю 

вчений називав принцип економічності. 

Відносно простий механізм податкового контролю з обмеженим 

втручанням у справи платників податків, повагою їх свободи і гідності 

відстоював інший представник класичної економічної теорії ХVІІІ ст. – 

Д. Рікардо
34

. Цю позицію підтримував і представник тогочасної 

російської економічної думки А. Радіщев, наголошуючи, зокрема, на 

шкідливості суворого та постійного податкового контролю
35

. 
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Своєю чергою, Ж.-Б. Сей найважливішим у системі податкового 

контролю вважав людський чинник, зокрема підготовку державних 

службовців, підвищення самосвідомості і розвиток почуття 

відповідальності перед суспільством
36

.  

Представники теорії суспільного договору, зокрема Ж.-Ж. Руссо, 

Ш. Монтеск’є і Т. Гоббс, підкреслювали необхідність скорочення 

адміністративного апарату державних службовців, які здійснюють 

контроль у сфері оподаткування. Приводом для податкових 

правопорушень вони вважали несправедливі закони, наявність яких 

призводить до тотального контролю, відсутності ефективного 

функціонування податкової системи
37

.  

Розвиток камералістики
38

 в Німеччині у ХVІІІ-ХІХ ст. 

активізував спроби державного управління економікою, у тому числі 

й за рахунок податків. Основним активним елементом системи 

податкового контролю представники цієї течії (зокрема, 

Л. Секендорф, І.-Г. Юсті, І. Зонненрельс) розглядали економічні, 

соціально-етичні, психологічні, національні особливості 

адміністрування податків, а також виховання і навчання платників. 

Російський фінансист О. Соколов вважав, що контроль у сфері 

оподаткування має певний вплив на економічні процеси, але 

заперечував його постійне використання. На думку науковця, за 

допомогою контролю податкової сфери не можна вплинути на 

економіку, оскільки він обмежений у своєму впливі на економічні 

процеси, адже податки є лише частиною перерозподільних відносин. 

Позаяк основна функція податків – забезпечення фіскальних потреб 

держави, то контроль, насамперед, має підпорядковуватись цій меті. 

Е. Хассен, У. Геллер, Ф. Ноймарк та ін. доводять необхідність 

систематичного впливу держави на розвиток сфери оподаткування, а 

                                                            
36

 Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии: Экономические софизмы; экономические 

гармонии / Ж.-Б. Сэй [сост., вступ. ст.и комент. М. К. Бункиной и А. М. Семенова]. – М. : 

Дело : Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, 2000. – С. 246. 
37

 Налоги и налогооблажение: ученик / [под. ред. Д. Г. Ченрик]. – [3-е изд.]. – М. : МЦФЭР, 

2010. – С. 236-282. 
38

 Камералістика (камеральна наука; від лат. «camera» – державна, князівська скарбниця) – це 

напрям німецької економічної думки середини ХVІІІ-ХІХ ст., що передувала буржуазній 

політичній економії і являла собою сукупність адміністративних та господарських знань з 

ведення камерального (князівського, у широкому розумінні – державного) господарства; це 

наука про мистецтво управління державним майном і, зокрема, про професію збирача податків. 



Розділ 1 
 
 

 

 
38 

 

податковий контроль розглядається ними як інструмент регулювання 

накопичення та забезпечення розвитку економіки.  

Розглядаючи податкову систему як інститут соціального 

управління А. Тихонов
39

 перспективи для підвищення ефективності 

державного податкового контролю вбачає у розвитку його 

недержавної форми за участю громадянського суспільства, існування 

якого допоможе збалансувати протиріччя між централізацією і 

децентралізацією в управлінні податковою системою. 

Процеси стихійної корпоратизації та монополізації кінця ХХ ст., 

що відбувалися в Європі та світі, призводили до обмеження вільної 

конкуренції та вимагали реформування державного, у тому числі 

податкового контролю, на демократичних засадах.  

Досліджуючи зворотний бік податкового контролю – поведінку і 

психологію платника податків як реакцію на проведення податкової 

політики та контролю з точки зору етики, соціально-психологічних 

аспектів тощо, один з основоположників теорії фіскальної соціології 

Г. Шмолдерс дійшов висновку, що посилення примусових і 

каральних аспектів податкового контролю сприяє зменшенню 

підприємницької ініціативи або змушує платників податків витрачати 

зусилля на пристосування до діючої податкової практики.  

На відміну від західної фінансової думки, у вітчизняній 

економічній науці не достатньо вивчені питання фіскальної 

соціології. Зокрема, при дослідженні податкової системи увага 

науковців акцентується здебільшого на технологіях і механізмі 

оподаткування та податкового контролю. А, оскільки як суб’єкт, так і 

об’єкт податкового контролю є елементами складної системи 

соціальних зв’язків і суспільних взаємовідносин, процесів і подій, що 

відбуваються в країні та світі, то на сьогоднішній день особливо 

актуальними являються дослідження соціально-психологічних 

аспектів контрольно-перевірочного процесу. 

Методологія інституціоналізму, теорії добробуту та 

трансакційних витрат виступають базою для проведення досліджень 

у сфері фіскальної соціології. 
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Так, інституціоналісти, зокрема Т. Негіші
40

, критикуючи 

класичну школу політекономії за її абстрактні, статичні та засновані 

на гедоністичних та атомістичних уявленнях про людську натуру 

положеннях, доводили необхідність інтеграції економічної теорії та 

інших суспільних наук – таких як: соціологія, психологія, 

антропологія та юриспруденція; відстоювали збільшення суспільного 

контролю над бізнесом, але прихильно ставились і до державного 

контролю його господарської діяльності.  

Відомий представник теорії добробуту А. Пігу, досліджуючи 

природу ефективного оподаткування, визнавав, що державний 

контроль у податковій сфері є правомірним задля підвищення 

достатку, однак він має здійснюватись на основі принципів рівності, 

еквімаржинальності (рівності на межі) та компенсації з урахуванням 

критерію справедливості. 

В теорії трансакційних витрат Р. Коуза, О. Вільямсона та 

Д. Норта податки характеризуються як трансакційні витрати 

особливого виду – в обмін на сплату податків громадяни отримують 

від держави трансакційні блага – грошову систему, соціальні і 

суспільні блага, гарантії прав власності та особистої безпеки тощо. 

Низка вітчизняних представників цієї теорії, зокрема, 

М. Вергуленко та І. Сараєва
41

, складовою частиною трансакційних  

витрат визнають податки, збори та платежі, оскільки без них 

неможливе існування підприємства в інституціональному 

середовищі. Однак, вітчизняна практика показала, що не стільки самі 

податки визначають розмір трансакційних затрат суб’єкта бізнесу, як 

величина витрат, які понесе підприємство у процесі проходження 

податкових процедур, у тому числі, під час здійснення податкового 

контролю. А ці витрати залежать від інституційного середовища 

функціонування підприємств, захисту права власності, гарантії 

законності, безпеки і чесності, дієвості судової системи, стабільність 

правил гри в економічних взаємовідносинах. 
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Погоджуємося з науковцями
42

, які, досліджуючи проблеми 
оцінки трансакційних витрат, дійшли висновку, що в Україні занадто 
високий рівень так званих непродуктивних витрат, які підприємства 
несуть для подолання різних штучно створених бар’єрів – 
економічних та адміністративних, в тому числі, в результаті 
перевірок їх діяльності різними контролюючими органами.  

З погляду інституційної теорії, як зазначає С. Биконя
43

, платники 
ухиляються від сплати податків з двох причин: по-перше, зважаючи на 
масовість порушень, вони сподіваються на уникнення відповідальності, 
і, по-друге, прийняття рішень за правилами більшості створює 
об’єктивні передумови для податкової дискримінації і спонукає 
постраждалих платників податків до ухилення від участі у фінансуванні 
суспільних витрат з міркувань як соціальної справедливості, так і 
економічної ефективності. Науковець дійшов висновку, що «в умовах 
перехідної економіки становище платників податків залежить від таких 
інституційних чинників, як неефективність демократичних інститутів, 
слабкий захист власності і контрактів, корупція, проведення фіскальної 
політики на користь вузьких кіл суспільства, неадекватне регулювання 
підприємницької діяльності тощо. За таких умов природною є реакція 
платників податків у вигляді опортуністичної поведінки, коли вони 
сприймають податки як покарання». 

Таким чином, з точки зору суб’єктів бізнесу, до трансакційних 
витрат податкового контролю, на наш погляд, варто віднести: 
непродуктивні витрати часу на перевірки, прямі витрати на сплату 
штрафів і «відкупних», хабарі для успішного проходження 
бюрократичних процедур, пов’язаних з податковим контролем, 
неофіційне отримання конфіденційної інформації від податкових 
інспекторів (інформаційні витрати) тощо. Ми вважаємо, що 
причинами виникнення таких витрат (рис. 1.3) є бажання об’єкта 
контролю забезпечити ліберальне ставлення при проходженні 
перевірки – з одного боку, а з іншого – опортуністична та девіантна 
поведінка всіх учасників контрольно-перевірочного процесу.  
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Рис. 1.3. Характеристика причин і мотиваційної спрямованості 

податкових девіацій у контрольно-перевірочному процесі* 
*Джерело: складено авторами 
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Недоотримання державним бюджетом податків і зборів при одночасному 
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їх викриттю органами контролю 
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 негативно-зневажливе ставленням до суспільного порядку та усталених 
інституційних норм, зокрема морально-етичних 
 корисливість та орієнтація на пріоритет задоволення лише власних 
життєвих потреб  
 соціально-безвідповідальна поведінка і легковажне ставленням до 
вимог і обов’язків 
 

Критерій визнання факту відхилення від норми – нормативно-

законодавчі акти, встановлені державою, суперечливість норм яких 

призводить до двозначності їх трактування та можливості їх порушення 
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Проведений аналіз дозволив спостерігати новий поштовх спіралі 

розвитку економічної науки, коли дослідження податкового контролю 

перебуває в близькій єдності з точками росту нових концепцій, 

спроможних адекватно проаналізувати новітні аспекти соціально-

економічних взаємозв’язків, що не повною мірою були відображені на 

попередніх етапах розвитку економічної теорії. Попри це наукова 

думка початку ХХІ ст. характеризується різнобічністю підходів як до 

трактування змісту і сфери застосування податкового контролю, так і 

до методології та оцінки ефективності його здійснення, у зв’язку з чим 

виникає потреба в подальшому формуванні теоретичного базису 

податкового контролю, з огляду на яку нами систематизовано підходи 

до розуміння поняття «податковий контроль» (рис. 1.4).  

О. Жигаленко
44

 податковий контроль визначає як організацію 

контрольної діяльності з виконання податкових зобов’язань, 

запобігання та припинення податкових правопорушень і 

відшкодування втрат бюджету, понесених через недотримання цих 

вимог у рамках реалізації встановлених заходів відповідальності. 

Однак податковий контроль не обмежується лише бюджетною 

сферою. Ми вважаємо, що він є важливою складовою державного та 

корпоративного фінансового контролю, а також самоконтролю 

домогосподарств і приватних підприємств. Вказані аспекти 

податкового контролю не враховуються і у визначенні Д. Реви
45

, який 

розглядає податковий контроль одним із видів фінансового 

контролю, що здійснюється у сфері державного управління 

оподаткуванням і становить собою діяльність уповноважених 

державою суб’єктів із встановлення стану виконання вимог чинного 

податкового законодавства особами, на яких покладено обов’язок 

щодо обчислення, сплати, утримання та перерахування податків, 

зборів (обов’язкових платежів), виявлення відхилень у їх діяльності 

від встановлених вимог, їх припинення й усунення, а також із 

відновлення порушених прав держави та територіальних громад на 

своєчасне і повне одержання відповідних сум податкових платежів і 

недопущенню таких порушень у майбутньому.  
                                                            
44

 Жигаленко О. В. Ефективність податкового контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / 

О.В. Жигаленко. – К., 2009. – 24 с. 
45

 Рева Д. В. Правове регулювання податкового контролю в Україні: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Д.В. Рева. – Харків : НЮАУ, 2005.–20 с. 
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Рис. 1.4. Систематизація підходів до трактування суті категорії 

«податковий контроль»* 
*Джерело: узагальнено авторами

 

«… система дій та заходів в управлінні фінансами країни, які спрямовані на забезпечення 
додержання суб’єктами господарювання чинного законодавства з оподаткування з метою 
наповнення фінансовими ресурсами бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів»  
(А.Чередніченко)  

«… багатоаспектна міжгалузева система спостереження державних контролюючих органів за 
фінансово-господарською діяльністю платників податків з метою об’єктивного забезпечення 
заданого рівня формування бюджету і встановлення її відповідно вимогам чинного 
законодавства» (Гусак Н.Б.)  

«… є частиною податкової системи (підсистеми), що включає взаємопов’язані елементи, які 
забезпечують її стійке функціонування і вирішення поставлених завдань, інститути і механізми, 
нормативно-правову базу, економічні відносини, органи (суб’єкти), котрі здійснюють 
податковий контроль, форми і методи його організації»  (Г. Нестеров)   

«…  система заходів, яких вживають контролюючі органи з метою контролю правильності 
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства 
з питань виконання розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (органи 
державної податкової служби та митні органи)» (П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій)  

«… діяльність податкових органів щодо спостереження за відповідністю процесу організації 
платниками податків обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення й сплати податків і 
податкових платежів за чинними нормативно-правовими актами сфери оподаткування, 
виявлення відхилень, допущених у ході виконання норм податкового законодавства та 
визначення впливу наслідків порушень на податкові зобов’язання» (П. Буряк, Б. Карпінський) 

«… цілеспрямована діяльність державних контролюючих органів у сфері оподаткування, яка 
реалізується через владні відносини обов’язкового характеру, направлена на підвищення 
ефективності та покращення роботи державних функцій, пов’язаних із грошовими та 
матеріальними ресурсами» (А. Власова) 

«… один з видів фінансового контролю, що здійснюється у сфері державного управління 
оподаткуванням, який становить собою діяльність уповноважених державою суб’єктів по 
встановленню стану виконання вимог чинного податкового законодавства особами, на яких 
покладено обов’язок щодо обчислення, сплати, утримання та перерахування податків, зборів 
(обов’язкових платежів), виявленню відхилень у їх діяльності від встановлених вимог, їх 
припинення й усунення, а також по відновленню порушених прав держави та територіальних 
громад на своєчасне і повне одержання відповідних сум податкових платежів і недопущенню 
таких порушень у майбутньому» (Д. Рева) 
 

«… сукупність відносин, за яких і об’єкти і суб’єкти контролю несуть відповідальність за 
дотримання чинного законодавства, за виконання своїх зобов’язань» (С. Богачов)  
 

«… організація контрольної діяльності з використання податкових зобов’язань, запобігання та 
припинення податкових правопорушень і відшкодування втрат бюджету, понесених через 
недотримання цих вимог в рамках реалізації встановлених заходів відповідальності»  
(О. Жигаленко)  
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«… інститут суспільного (державного) сектора, що забезпечує контроль за процесом 
формування і використання державних (включаючи муніципальні) фінансових коштів і 
матеріальних засобів, що здійснює аналіз ефективності використання державних ресурсів 
усіх видів, здатний законними шляхами захищати фінансові інтереси своєї держави та її 
громадян, стимулювати більш ефективне використання державних і муніципальних 
коштів»  (Д.Французов)  
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Податковий контроль визначають і як діяльність податкових 

органів щодо спостереження за відповідністю процесу організації 

платниками податків обліку об’єктів оподаткування, методики 

обчислення й сплати податків і податкових платежів за чинними 

нормативно-правовими актами сфери оподаткування, виявлення 

відхилень, допущених у ході виконання норм податкового 

законодавства та визначення впливу наслідків порушень на податкові 

зобов’язання
46

. Проте здійснення податкового контролю не є 

функцією лише податкових органів. Безумовно, вони є основними 

суб’єктами контролю, але варто зауважити, що певними 

повноваженнями у цій сфері наділені і митні органи України. 

Податковий контроль інтерпретують також як сукупність 

відносин, за яких об’єкти і суб’єкти контролю несуть 

відповідальність за дотримання чинного законодавства та виконання 

своїх зобов’язань. При цьому держава, як суб’єкт контролю, здійснює 

свою податкову діяльність, використовуючи певні (правові і не 

правові) методи
47

. У цьому визначенні розкривається виключно 

правовий аспект податкового контролю, проте не враховується його 

економічна сторона, виходячи з економічного змісту податків як 

фінансових відносин між державою і платниками податків з приводу 

створення загальнодержавного централізованого фонду грошових 

коштів, що необхідні державі для виконання своїх функцій. 

У Податковому кодексі України
48

 регламентовано поняття 

податкового контролю як системи заходів, що вживаються 

контролюючими органами з метою контролю правильності 

нарахування, повноти і своєчасності сплати податків 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 покладено на контролюючі органи. 
                                                            
46

 Буряк П. Ю. Податковий контроль: підручник / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, 

Н.С. Залуцька, В. З. Білінський. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – С. 56. 
47

 Богачев С. И. Налоговый контроль в Республике Казахстан и направления его 

совершенствования : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук: спец. 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / С. И. Богачев. – Караганда, 2006. – 31 с. 
48

 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Податковий контроль є невід’ємним елементом ефективної 

податкової системи, відповідно, визначення мети його здійснення є 

першочерговим елементом нашого дослідження. 

На практиці податковий контроль зводиться до перевірок 

правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків 

та інших платежів до бюджету. Звідси випливає, що основна мета 

податкового контролю – це перешкоджання можливості платників 

податків ухилятися від їх сплати, а також донарахування виявлених 

за результатами перевірок сум податків і зборів, на які ухилився від 

сплати суб’єкт господарювання, до бюджету.  

Низка дослідників, зокрема О. Доброскок
49

, вбачають мету 

податкового контролю в організації своєчасних надходжень 

податкових зобов’язань у повному обсязі відповідно до чинного 

законодавства, що досягається шляхом запобігання, виявлення і 

припинення податкових правопорушень, відшкодування втрат 

бюджету при порушенні податкового законодавства. Ми вважаємо, 

що суспільно-економічна, зокрема, податкова система має 

створювати інституційні умови для добровільного виконання вимог 

податкового законодавства платниками податків, акцентуючи увагу 

на зміні пріоритетів контролю із суто фіскального напряму на 

безпосереднє спостереження за діяльністю платників податків. 

Відтак, головною метою податкового контролю, тут ми 

погоджуємося з В. Єгарміною
50

, мають стати виявлення причинно-

наслідкових зв’язків виявлених порушень, розробка конкретних 

пропозиції і заходів для удосконалення законодавства і переходу від 

примусового стягнення податків і зборів до добровільного виконання 

юридичними та фізичними особами податкових зобов’язань перед   

державою . На підставі аналізу зазначених зв’язків, органи контролю 

мають надавати пропозицій щодо вдосконалення податкового 

законодавства задля усунення інституційних передумов і вигод 

ухиляння від оподаткування, забезпечення найефективнішого 

функціонування податкової системи. 
                                                            
49

 Доброскок О. В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. – К. : Алерта, 

2012. – С. 151. 
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 Єгарміна В. Д. Податковий контроль: теоретичні засади і практика / В. Д. Єгарміна // 

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 

– 2011. – № 1. – С. 166-176. 
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Необхідність податкового контролю визначається об’єктивними 

та суб’єктивними причинами. До об’єктивних, зокрема, слід віднести 

високий рівень корупції в державі
51

, нестабільність і нечіткість 

формулювання вітчизняного податкового законодавства, через що 

багато методичних вказівок вступають у суперечність з чинним 

нормативним полем. Це, своєю чергою, не дає змоги однозначно 

приймати рішення щодо розрахунку податку і в кінцевому підсумку 

стає підґрунтям для виникнення конфліктів між суб’єктами контролю 

і платниками податків та є однією з причин ухилянь від 

оподаткування, зростання рівня тіньової економіки
52

 тощо. Зокрема, в 

2013 р. у провадженні слідчих фінансових розслідувань Державної 

фіскальної служби України перебувало 15470 кримінальних 

проваджень, з них 5833 або 37,7% – про тяжкі та особливо тяжкі 

злочини у сфері оподаткування (відповідно до ст. 212 Кримінального 

кодексу України – «Умисне ухилення від сплати податків»). 

Відшкодування завданих державі збитків внаслідок вчинення 

кримінальних порушень у сфері оподаткування становило в 2013 р. у 

середньому лише 30%
53

. 

До суб’єктивних причин необхідності податкового контролю 

нами віднесені: 

– ненавмисні помилки платників податків при розрахунку сум 

податкових платежів, спричинені частими змінами законодавства та 

невчасним реагуванням на них; 

– низька податкова дисципліна платників податків, які свідомо 

йдуть на порушення податкового законодавства задля отримання 

матеріальної користі; 

– недостатня компетентність працівників як підприємств 

(фінансові менеджери, бухгалтери тощо), так і податкових органів. 
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 За даними Фонду Heritage Foundation за субіндексом «Свобода від корупції», що 
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Податковий контроль характеризується певними 
особливостями

54
:  

1) є спеціальним державним контролем; 
2) включає контроль за дисципліною у сфері оподаткування, що 

припускає широкий підхід до змісту податкового контролю; 
3) характеризується чіткою цілеспрямованістю; 
4) пов’язаний не тільки із грошовими, але й з матеріальними 

ресурсами;  
5) відображає відносини центральної та місцевої влади, що 

базуються на фіскальних функціях держави, особливістю реалізації 
яких є чітко виражений імперативний характер; 

6) реалізується через сукупність активних дій як зобов’язаних, 
так і владних суб’єктів. 

Названі специфічні риси податкового контролю найкраще 
розкриваються через визначення його суб’єктів, об’єкта та предмета, 
функцій і завдань, а також видів та способів його здійснення. 

В процесі податкового контролю беруть участь наступні 
суб’єкти: 

1) державні органи спеціальної компетенції, якими, відповідно 
до ст. 41 Податкового кодексу України, є: 

– органи державної податкової служби – щодо податків, що 
справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також 
стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладається на органи державної податкової служби; 

– митні органи – щодо мита, акцизного податку, податку на 
додану вартість, інших податків, що відповідно до податкового 
законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і 
предметів на митну територію України або територію вільної митної 
зони, вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території 
України або території вільної митної зони. 

Діяльність зазначених органів визначає ефективність реалізації 
податкової політики держави та функціонування всієї податкової 
системи, а розмежування повноважень і функціональних обов’язків 
між ними регламентується Податковим та Митним кодексами 
України, а також іншими нормативно-правовими актами. 
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Органами стягнення в Україні є виключно податкові органи, що 

уповноважені здійснювати заходи відносно забезпечення погашення 

податкового боргу, а також державні виконавці в межах своїх 

повноважень; 

2) підконтрольні суб’єкти – фізичні (резиденти і нерезиденти 

України) та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх 

відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти 

оподаткування згідно з Податковим кодексом України або іншим 

податковим законодавством, і на яких покладено обов’язок із сплати 

податків та зборів; 

3) податкові агенти – особи, на яких Податковим кодексом 

України або іншим податковим законодавством покладається 

обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються 

(виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до 

відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника 

податків.  

Об’єктом податкового контролю є податкові правовідносини 

суб’єктів податкового контролю з приводу виконання ними 

обов’язків, передбачених чинним податковим законодавством, які 

оцінюються з точки зору їх законності, повноти, достовірності і 

своєчасності виконання.  

Предметом податкового контролю виступає правильність 

нарахування, повнота та своєчасність сплати податків і зборів; 

правильність складання та своєчасність подання податкових 

декларацій (розрахунків); дотримання законодавства з питань 

регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових 

операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства
55

. 

Джерелами інформації при цьому виступають бухгалтерські книги, 

звіти, плани, рахунки, декларації, накладні та інші документи, 

пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів до бюджетів 

усіх рівнів. Зокрема, до них належать накази керівників і звіти 

працівників, цивільно-правові та трудові договори, установчі 

документи, банківські виписки тощо. 
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У теорії оподаткування не існує єдиного підходу до визначення 

функцій податкового контролю. А. Чередніченко
56

 з метою 

проведення аналізу ефективності податкового контролю як функції 

управління державних органів, виділяє такі його функції, як 

прогнозування, аналітичну, управлінську, нормативну, 

координаційну та профілактичну.  

До основних функцій податкового контролю І. Бабін
57

 зараховує 

облікову, профілактичну, інформаційну та мобілізуючу. Інші вчені 

називають такі функції податкового контролю: інформаційну, 

аналізуючу, прогнозування, планування, відкритості, виховну, 

організаційну, регулятивну, координаційну та контрольну
58

. Окрім 

названих, дослідники окремо виділили профілактичну функцію, що 

виявляється в діяльності контролюючих органів, спрямованій на 

роз’яснювальну роботу та консультування платників податків. Ми 

вважаємо такий підхід прогресивним кроком на шляху до 

гармонізації взаємовідносин між платниками податків і податковими 

органами у процесі здійснення податкового контролю, уніфікації 

вітчизняного податкового законодавства із відповідним нормативно-

правовим забезпеченням провідних європейських держав. 

Поряд з традиційно вживаними функціями податкового 

контролю О. Шевчук
59

 акцентує увагу і на таких його специфічних 

функціях, як політико- і безпекозабезпечуюча. Сутність першої 

полягає в реальному впливі податкового контролю на реалізацію 

фінансової, грошово-кредитної, бюджетної і податкової політик, а 

другої – на забезпечення фінансової безпеки держави та її регіонів, а 

також національної безпеки в цілому. 

Загалом у вітчизняній науковій думці існує досить широкий 

спектр функцій контролю у сфері оподаткування. Безумовно, кожен з 

підходів заслуговує на увагу, однак, на наш погляд, функції 

податкового контролю доцільно уніфікувати (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Функції податкового контролю* 

*Джерело: удосконалено на основі 
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На основі дослідження сутнісно-змістових характеристик 

податкового контролю можна сформулювати основні вимоги до його 

проведення:  

– послідовність – передбачає здійснення великої кількості 

контрольно-перевірочних дій, що відповідають нормам 

законодавства, проводяться в логічній послідовності та 

спрямовуються на досягнення необхідного результату, а саме 

виявлення зловживань у сфері оподаткування та вжиття заходів для 

уникнення цього явища у майбутньому; 

– об’єктивність – передбачає неупередженість дій податкових 

інспекторів у процесі здійснення контрольно-перевірочних заходів; 

– всебічність – передбачає охоплення податковим контролем усіх 

аспектів діяльності об’єкта контролю задля недопущення податкових 

правопорушень, а у разі їх виявлення – прийняття законних 

управлінських рішень; 

– повнота – полягає у вжитті всіх передбачених законом заходів 

для комплексного вивчення податковим інспектором господарської 

діяльності об’єкта контролю, виявленні усіх його сильних і слабких 

сторін в процесі виконання податкових зобов’язань; 

– результативність – аналіз результатів контрольно-перевірочної 

роботи та оперативне прийняття рішень щодо виявлених недоліків як 

у роботі суб’єкта господарювання, так і контролюючого органу. 

Дотримання зазначених вимог до здійснення податкового 

контролю забезпечить підвищення ефективності адміністрування 

податків в Україні.  

Завданням податкового контролю, як елемента управління, є 

забезпечення своєчасної та повної сплати податкових зобов’язань до 

бюджету платниками податків з метою забезпечення економічної 

безпеки держави під час формування та подальшого використання 

централізованих державних грошових фондів. 

Тривалий час основним напрямом здійснення податкового 

контролю була розробка нових методик перевірок за правильністю та 

повнотою сплати податкових зобов’язань платниками до бюджету та 

притягнення до відповідальності осіб, котрі ухиляються від 

оподаткування. У контексті зміни податкового законодавства значно 
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розширився перелік напрямів податкового контролю, зокрема, за
61

:  

– належним обліком організацій і фізичних осіб;  

– своєчасністю сплати податків і зборів;  

– правильністю обчислення та повнотою сплати;  

– законністю використання податкових пільг;  

– своєчасністю та правильністю утримання сум податків 

податковими агентами;  

– правомірністю відшкодування сум непрямих податків з 

бюджету;  

– своєчасністю перерахуванням податкових платежів і виконання 

платіжних доручень та інкасових доручень;  

– дотриманням податкових режимів. 

Методологічну базу податкового контролю охоплюють принципи 

його здійснення – аксіоматичні поняття, на яких будується і 

функціонує система податкового контролю. 

Принципи податкового контролю, як складової державного 

фінансового контролю, обумовлюються положеннями фінансового 

права з притаманною їм специфікою, зокрема, на основі узгодження 

мети оподаткування (фіскальне наповнення бюджету) та інтересів 

платників податків (прийнятні умови оподаткування та 

адміністрування). 

Принципи податкового контролю в теоретичному та 

практичному аспектах на сьогодні недостатньо інституціалізовані. В 

концептуальній інтерпретації Л. Товкуна
62

 принципи податкового 

контролю становлять базові положення, які є імперативними та 

загальнообов’язковими і складають основний зміст податкового 

контролю. І хоч автор не розкриває суті принципів податкового 

контролю, однак, варто погодитися з тезою, що їм притаманні риси, 

характерні як для принципів права загалом, так і специфічні. При 

цьому, закономірно – як принципи нижчого структурного рівня вони 

не мають вступати у протиріччя із принципами загально-правовими 

(конституційними).  
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Подібно О. Найденко
63

 характеризує принципи податкового 

контролю як основні положення, що визначають сутність та підґрунтя 

процесу податкового контролю, а також правила, покладені в основу 

його здійснення податковими органами.  

Погоджуємося з формулюванням О. Ногінової
64

, яка принципи 

податкового контролю розглядає як базові правові положення, що 

визначають організацію й ефективне здійснення податкового 

контролю, якими мають керуватися його суб’єкти при здійсненні 

контрольних заходів у сфері оподаткування. 

При визначенні принципів контролю важливе значення відіграла 

Лімська декларація керівних принципів контролю, прийнята у 1977 р. 

на ІХ конгресі Міжнародної організації вищих органів фінансового 

контролю. Однак, цей базовий документ регламентації принципів 

податкового контролю потребує подальшої конкретизації.  

Суттєвою прогалиною у вітчизняному податковому 

законодавстві є відсутність закріплення принципи податкового 

контролю, необхідність регламентування яких обумовлюється їх 

імперативним і загальнозначущим характером; визначальною роллю 

у функціонуванні всієї податкової системи; найважливішим 

критерієм законності дій усіх учасників контрольно-перевірочного 

процесу; підвищенням рівня податкової культури в суспільстві. 

Розглянувши різні підходи до змісту податкового контролю та 

його принципів, нами загалом підтримується думка, наведена в 

джерелах
65

 , згідно з якою принципи податкового контролю мають 

поділятися на три групи: загальноправові, загальноуправлінські та 

спеціальні. При цьому, на наш погляд, всередині кожної групи 

перелік принципів має бути дещо уточнений.  

Загальноправові принципи, що характерні для права загалом, 

визначають якісні особливості всіх правових норм національної 

правової системи незалежно від специфіки регульованих ними 

суспільних відносин. Ці принципи діють у всіх галузях права.  
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До загальноправових принципів податкового контролю належать: 

1. Гарантованість прав і свобод або принцип гуманізму. Полягає у 

домінуванні під час здійснення контрольно-перевірочних заходів 

невід’ємних природних прав і свобод суб’єктів господарювання.  

2. Презумпції невинуватості. Сутність принципу полягає в тому, 

що застосування заходів юридичної відповідальності 

(адміністративної, фінансової чи кримінальної) в процесі податкового 

контролю можливе лише за наявності доведеної вини суб’єкта 

господарювання. 

3. Законність. Низка дослідників, зокрема
66

, цей принцип називає 

принципом обмеження та відносить його до спеціальних принципів 

податкового контролю. Ми вважаємо, що принцип законності означає 

верховенство закону в податковій системі, передбачає суворе, 

неухильне та обов’язкове дотримання норм податкового та іншого 

законодавства усіма учасниками податкового контролю. Відтак 

названий принцип відносимо до загальнопровових принципів 

податкового контролю. 

4. Рівність – усі суб’єкти господарювання незалежно від форми 

власності, галузевої приналежності тощо мають рівні права і 

обов’язки, несуть рівну відповідальність перед законом. 

5. Гласність. Принцип проявляється в інформуванні платників 

податків про проведення перевірок, наданні повідомлень про 

результати податкового контролю тощо. Дотримання цього 

принципу, на нашу думку, сприятиме формуванню позитивної 

громадської думки, забезпечить захист прав і законних інтересів 

суб’єктів господарювання, реалізує виховну та превентивну функції 

контролю.   

Загальноуправлінські принципи притаманні податковому 

контролю як функції управління. До них нами віднесені: 

1. Планомірність – передбачає складання плану-графіка 

планових податкових перевірок та його подальшу реалізацію. 

Спланованість податкового контролю виявляється в нормалізації 

умов роботи всіх учасників контрольно-перевірочного процесу, 

координації дій податкових органів, дозволяє робити висновки про 

фактичне виконання поставлених завдань і приймати відповідні 

управлінські рішення.  
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2. Незалежність. Даний принцип передбачає, що податковий 

інспектор повинен діяти неупереджено та не мати моральної або 

матеріальної зацікавленості в результатах контрольно-перевірочних 

дій
67

. 

3. Ефективність податкового контролю. Загалом ефективність – 

це відношення результату до затрат. Отже, ефективним буде такий 

податковий контроль, який забезпечує максимізацію відношення 

результату до затрат на його здійснення.  

4. Науковість – передбачає використання при здійсненні 

податкового контролю науково обґрунтованих методів і прийомів. 

5. Системність – податковому контролю мають бути піддані всі 

аспекти діяльності об’єкта контролю з метою недопущення 

податкових правопорушень, а у разі їх виявлення – прийняття 

законних управлінських рішень.  

6. Об’єктивність та достовірність. Передбачає, що податковий 

інспектор має об’єктивно оцінювати діяльність суб’єкта 

господарювання, що перевіряється, виходячи із фактичного стану 

його діяльності. Це досягається шляхом комплексного вивчення 

ведення касових і розрахункових операцій, податкової та 

бухгалтерської звітності, дотримання порядку оформлення трудових 

відносин з працівниками тощо. 

7. Економічність та доцільність. Зі збільшенням в Україні 

кількості фінансово-промислових груп перед податковими органами 

постало питання перегляду концепції складання плану-графіка 

податкових перевірок. Якщо раніше перевірки проводилися майже на 

всіх підприємства, то сьогодні основна увага приділяється великим 

платникам податків, податкові надходження від яких складають 

левову частину дохідної частини міста, області, країни. Тому не 

кожна податкова перевірка сьогодні може бути доцільною з огляду на 

можливу результативність
68

. 

8. Гнучкість. З урахуванням того, що зміни у податковому 

законодавстві відбуваються постійно, податкові інспектори мають 

бути до них готовими, щоб без додаткових витрат часу 

пристосуватися до змін, передбачених законодавчими або 
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нормативно-правовими актами
69

. 

Галузеві (специфічні) принципи – підкреслюють особливості 

системи податкового контролю та сприяють її індивідуалізації як 

самостійної в загальній системі державного фінансового контролю. 

До таких принципів нами віднесені: 

1. Всезагальність і єдність. Податковий контроль, по-перше, має 

охоплювати всіх платників податків без винятку, а по-друге, бути 

єдиним на всіх рівнях. 

2. Обмеження прав (повноважень). Передбачає, що податкові 

органи мають діяти в рамках тих прав та повноважень, які на них 

покладено податковим законодавством
70

. 

3. Дієвість. Виражається в тому, що податковий інспектор має не 

тільки викрити податкові правопорушення, але, головним чином, 

виявити та вивчити причини їх виникнення, дати конкретні 

рекомендації суб’єкту господарювання щодо усунення таких 

правопорушень в майбутньому.  

4. Обізнаність – передбачає те, що податковий інспектор має бути 

обізнаний про діяльність суб’єкта господарювання, що 

контролюється, детально вивчити відповідну ділянку контрольно-

перевірочної роботи тощо. 

5. Територіальність – полягає у тому, що податковий контроль 

має проводитися за територіальним принципом, коли податкові 

органи перевіряють лише тих платників податків, які зареєстровані в 

певній територіальній податковій інспекції. Виключенням з цього 

правила є контроль адміністрування плати за землю. 

6. Конфіденційність. Платники податків мають регламентоване 

законом право на нерозголошення посадовими особами податкових 

органів відомостей про об’єкт контролю та результати його перевірки 

без письмової згоди на це платника податків. 

7. Відшкодування шкоди. Принцип полягає у тому, що платники 

податків мають право на повне відшкодування збитків (шкоди), 

заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих 

органів, у встановленому законом порядку (відповідно до ст. 17 

Податкового кодексу України). 

8. Превентивність.  
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Отже, принципами податкового контролю ми вважаємо як 

загальні, так і специфічні вимоги до відносин у сфері податкового 

контролю, а також вихідні керівні засади його здійснення, що 

виражають сутність податкового контролю та випливають з ідей 

гармонізації інтересів платників податків і податкових органів, 

визначають загальну спрямованість та найістотніші риси податкового 

контролю. Враховуючи, що принципи становлять основу для 

ефективного функціонування системи податкового контролю, існує 

нагальна потреба їх законодавчої регламентації, що визначає напрями 

подальшого вдосконалення чинного податкового законодавства. 

Для поглибленого теоретичного аналізу податкового контролю 

важливого значення набуває класифікація його видів, яку можна 

здійснити на підставі виділення загальних ознак і взаємозв’язків 

елементів податкового контролю (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 

Класифікація основних видів податкового контролю*  

Критерій 

класифікації 

Види 

податкового 

контролю 

Коротка характеристика 

1 2 3 

За часом 

проведення 

 

попередній 

охоплює взяття на облік платників податків в 

органах державної податкової служби та органах 

фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

поточний 

передбачає використання різних методів, серед 

яких: облік податкових надходжень до бюджетів і 

державних цільових фондів, перевірка 

правомірності використання податкових пільг 

тощо 

наступний 
здійснюється за підсумками звітного податкового 

періоду 

За джерелом 

отримання 

інформації  

документальний 

отримання інформації щодо виконання 

податкового обов’язку на підставі аналізу 

документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою 

податків і зборів 

фактичний 

передбачає використання контролюючими 

органами специфічних прийомів і способів, що 

дозволяють встановити фактичні дані щодо 

кількісних та якісних показників об’єктів 

оподаткування, їх відповідності даним податкового 

обліку 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

 За 

періодичністю 

проведення 

 

плановий 

проводиться за сукупними показниками 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
бізнесу з письмового дозволу керівника 
відповідного контролюючого орган 

позаплановий 
не передбачений в планах роботи контролюючого 
органу; здійснюється за наявності відповідних на це 
підстав  

За місцем 

проведення 

контрольних 

дій 

 

камеральний 

проводиться за місцезнаходженням податкового 
органу в момент здачі платником податків звітних 
документів і податкових розрахунків на підставі 
інформації, що міститься в них, а також 
відомостей документів, що знаходяться в 
податкових органах, і відомостей, що 
відображають діяльність і майно платників 
податків і зборів 

виїзний 

здійснюється за місцезнаходженням платника 
податків або приміщень чи територій, відповідних 
об’єктів оподаткування 

зустрічний 

здійснюється на підставі письмових запитів: 
податкових органів, де знаходиться платник 
податкових зобов'язань; податкових органів, де 
знаходиться партнер підприємства, яке 
перевіряється; безпосередньо за письмовим 
розпорядженням про перевірку партнера 
підприємства, яке перевіряється 

За обсягом 

контрольної 

діяльності 

комплексний 
здійснюється стосовно дотримання податкового 
законодавства в цілому 

тематичний 
здійснюється стосовно дотримання окремих норм 
податкового законодавства 

За ступенем 

охоплення 

предметів 

контролю 

 

повний 
всебічно вивчає фінансову діяльність об’єкта з 
максимально можливим застосуванням різних 
методів контролю 

вибірковий 
передбачає перевірку або всіх документів певного 
періоду звітного року, або частини документів за 
увесь звітний період 

Залежно від 
статусу 

підконтрольних 
суб’єктів 

контроль юридичних осіб 

контроль фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності 

контроль фізичних осіб 

 Залежно від 

об’єкта 

контролю 

(продовження) 

контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності та експортно-

імпортних операцій 

контроль щодо наявності ліцензій, дозволів, патентів 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

За об’єктом 

контролю 

контроль за постановкою на облік і контроль основних реквізитів 
платника податку 

контроль за визначенням нарахованих і сплачених податкових 
зобов'язань за податками та зборами 

контроль за використанням податкових пільг і систем 
оподаткування 

контроль за касовою дисципліною платника податків, здійсненням 
розрахунків у готівковій і безготівковій формі 

За суб’єктами 

контролю 

контроль, що здійснюється органами державної податкової служби 

контроль, що здійснюється органами державної митної служби 

*Джерело: удосконалено на основі
71

 
 

 

Названі функції, принципи, завдання та класифікація видів 

податкового контролю свідчать про багатогранність і складність 

системи сучасного податкового контролю, який є невід’ємним 

елементом податкового менеджменту, має своє соціальне призначення, 

а тому потребує подальшого удосконалення задля досягнення його 

фіскальної ефективності, встановлення взаємодії та гармонізації 

інтересів між платниками податків і податковими органами. 
 

 

1.4. Концептуальні підходи до організації податкового 

контролю 

 

Важливою передумовою забезпечення належної організації 

процесу податкового контролю є створення середовища для 

партнерських відносин між контролюючими податковими органами 

та суб’єктами господарювання.  

Організація податкового контролю передбачає управління 

системою заходів з контролю за виконанням податкових зобов’язань, 

що здійснюється посадовими особами в межах своєї компетенції 

шляхом використання форм податкового контролю, передбачених 
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податковим та іншим законодавством
72

. 

У процесі організації та проведення податкового контролю 

інтереси держави представляє орган, що здійснює управління в цій 

сфері. В Україні таким органом є Державна фіскальна служба України.  

Органи фіскальної служби є контролюючими органами щодо 

податків, які справляються до бюджетів та державних цільових 

фондів, крім тих, контроль за сплатою яких покладено на митні 

органи, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладається на органи державної податкової служби
73

. 

Основні завдання та функції Управління податкового та митного 

аудиту територіальних органів Державної фіскальної служби України 

відображені у Додатку А. 

Для здійснення ефективного податкового контролю діяльність 

контролюючих органів передбачає необхідність налагодження тісної 

взаємодії з іншими державними службами, у зв’язку з чим 

необхідним є створення передумов виключення дублювання їх 

функцій і забезпечення взаємодії контролюючих органів. На це 

спрямовано низку нормативно-правових актів. Зокрема, у ст. 41 

Податкового кодексу України зазначено, що
74

: 

– порядок контролю митними органами за сплатою платниками 

ПДВ та акцизного податку встановлюється спільним рішенням 

центрального органу державної податкової служби та спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі 

митної справи; 

– інші державні органи не мають права проводити перевірки 

своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, 

у тому числі на запит правоохоронних органів; 
– органами стягнення є виключно органи державної податкової 

служби, що уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення 
погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також 
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державні виконавці в межах своїх повноважень. Стягнення податкового 
боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється. 

Отже, перелік контролюючих органів в Україні включає органи, 
що наділені відповідною предметною компетенцією у сфері 
оподаткування, а їх статус визначається з урахуванням принципу 
розмежування цієї компетенції. 

Податковий контроль доцільно здійснювати у кілька етапів, 
кожен з яких має відповідати нормам податкового права, проводитись 
у логічній послідовності та спрямовуватись на досягнення 
необхідного результату, а саме виявлення зловживань у сфері 
оподаткування та вжиття заходів для уникнення цього явища у 
майбутньому. Відтак, етапи здійснення податкового контролю мають 
спільні цілі та завдання, оскільки процес контролю спрямований на 
забезпечення законності в податковій сфері.  

У науковій літературі немає однозначного підходу щодо 
визначення кількості етапів здійснення податкового контролю та їх 
змісту. На наш погляд, таких етапів слід виділити п’ять: 

1. Планування контролю – це система прийомів і методів 
планування перевірочної роботи відповідно до завдань контролю, 
наприклад, виявлення податкових правопорушень у діяльності суб’єкта 
господарювання. Під час планування контрольно-перевірочних заходів, 
зокрема не включених до плану-графіка податкових перевірок, органи 
контролю вивчають наявні податкові, бухгалтерські, фінансові, 
банківські та інші звітні дані, матеріали попереднього контролю і 
камеральних перевірок, іншу інформацію, що характеризує 
господарську діяльність і фінансовий стан об’єкта контролю. 

2. Доперевірочний (превентивний) контроль. Здійснюється на 

основі комплексного та глибокого аналізу і розрахунків зобов’язань 

платника податків перед бюджетом, податкових декларацій, документів 

бухгалтерського та податкового обліку тощо, що сприяє забезпеченню 

об’єктивності оцінки доцільності прийняття або неприйняття рішень 

про здійснення контрольно-перевірочних заходів. За результатами 

доперевірочного аналізу виявляються податкові ризики у діяльності 

платника податків
75

, що можуть свідчити про ймовірні порушення 
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податкового законодавства, які необхідно дослідити при проведенні 

перевірки. Таким чином, основною метою превентивного контролю, що  

має базуватись на принципах єдності, цілеспрямованості, 

оперативності, комплексності та поетапності, є підготовка максимально 

ефективного проведення контрольних заходів, вироблення оптимальної 

стратегії майбутньої податкової перевірки, що забезпечує раціональне 

використання всіх необхідних методів податкового контролю. 

Алгоритм доперевірочного (превентивного) контролю платника 

податків запропоновано на рис. 1.6.  

3. Поточний податковий контроль. Полягає у здійсненні 

безпосередніх контрольно-перевірочних заходів, у ході яких 

податковий інспектор перевіряє показники фактичної діяльності 

суб’єкта господарювання з показниками, поданими ним до 

податкової інспекції.   

4. На завершальному етапі податкового контролю (крім 

камеральних та електронних перевірок) складають акт чи довідку 

податкової перевірки, що підписуються податковим інспектором і 

посадовими особами об’єкта контролю. Акт складається у разі 

встановлення під час перевірки порушень. У ньому систематизуються 

матеріали перевірки, реєструються виявлені факти порушень, 

зловживань, групуючись за однорідними ознаками, наприклад за 

видами податків. У разі відсутності порушень податкового 

законодавства податковим інспектором за результатами перевірки 

складається довідка, а контрольні дії щодо суб’єкта господарювання 

вважаються завершеними. 

5. Виконання приписів. Основною формою реалізації результатів 

податкової перевірки, у ході якої виявлено порушення, є 

повідомлення-рішення за результатами такої перевірки, процедура 

складання, направлення та відкликання якого регламентується 

Порядком направлення органами державної податкової служби 

податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від №1236 від 28.11.2012 р.
76
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Рис. 1.6. Основні етапи доперевірочного (превентивного) 

контролю платника податків* 
Примітка: камеральні перевірки здійснюються на підставі інформації, яка 

міститься у податковій звітності 

*Джерело: складено авторами 

- інформація, яка міститься в інформаційних ресурсах 

податкових органів всіх рівнів, що дозволить виявити ризики у 

діяльності платника податків; 

 

- показники фінансової (за наявності) та податкової звітності 

(при виявленні розбіжностей аналізуються їх причини); 

 

- інформація про пов’язаних осіб; 

 

- інформація, отримана від Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, при укладенні угод з цінними паперами;  

 

- інформація, отримана від інших підрозділів; 

 

- інформація щодо проведення операцій з нерезидентами; 

 

- офіційна відкрита інформація, що міститься у ЗМІ, мережі 

Інтернет тощо; 

 

- інформація щодо взаємодії з будь-якими контрагентами; 

 

- інформація щодо застосування платником податків схем ухилення 

від оподаткування або схем мінімізації податків (за наявності); 

 

- іншої інформації щодо платника податків. 
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– аналіз повноти та своєчасності сплати податкових платежів; 

– порівняльний аналіз показників фінансово-господарської діяльності 

платника податків з показниками аналогічних платників податків за галузевою 

приналежністю; 

– аналіз відповідності платника податків критерію ризику несплати 

податків, до якого він віднесений; 

– аналіз виписок банків з рахунків платника податків;  

– складання схем ведення платником податків бізнесу і виявлення 

контрагентів-потенційних учасників схем ухилення від оподаткування. 

ЕТАП І. Формування інформаційної бази про платника податків 

 

ЕТАП ІІ. Аналіз показників діяльності платника податків 
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У повідомленні-рішенні вказується інформація щодо нарахування 

(зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми 

бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення 

об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного 

значення суми ПДВ. Податкове повідомлення-рішення вважається 

надісланим (врученим) платнику податків, якщо його передано 

посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано 

листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення-

рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі (Додаток 

Б, табл. Б.1), якщо його вручено їй особисто чи її законному 

представникові або надіслано на адресу за місцем проживання чи 

останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про 

вручення. 

У податковому повідомленні-рішенні вказується також обсяг 

застосовуваних контролюючими органами до платника податків 

штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового 

законодавства (Додаток Б, табл. Б.2). При цьому у разі вчинення 

платником податків двох або більше порушень законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, 

штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне 

вчинене разове та триваюче порушення окремо. 

Кожен із зазначених етапів здійснення податкового контролю не 

є самостійним – виникнення та існування кожної наступної стадії є 

умовою виконання необхідних контрольних дій на попередній.  

Податковий контроль здійснюється посадовими особами 

контролюючих органів у конкретних законодавчо закріплених 

формах, якими, відповідно до статті 62 Податкового кодексу України, 

є
77

: 

1. Ведення обліку платників податків. 

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів 

державної податкової служби.  

3. Перевірки та звірки щодо дотримання законодавства, контроль 

за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, 
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встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу 

правовідносин. 

До прикладу, згідно норм російського законодавства (стаття 82 

Податкового кодексу Російської Федерації) формами проведення 

податкового контролю є такі контрольні процедури: податкові 

перевірки; одержання пояснень платників податків і зборів, 

податкових агентів; перевірки даних обліку і звітності; огляд і 

обстеження приміщень і територій, що використовуються для 

стягнення доходу (прибутку); інші форми
78

. 

Питання про визначення методів і форм податкового контролю та 

їх співвідношення залишається на сьогодні доволі дискусійними. 

Окремі методи відносять до форм податкового контролю, а іноді – до 

способів його здійснення, що суттєво ускладнює дослідження 

податкового контролю та гальмує нормотворчий процес. 

Для усунення термінологічної плутанини та помилкового 

ототожнення форм, методів і способів здійснення податкового 

контролю та задля уникнення непорозумінь і конфліктів при його 

здійсненні слід чітко розмежувати використання зазначених термінів. 

Про таке розмежування, хоч і фрагментарно, говорить і 

О. Яковенко
79

. Частково поділяючи його погляди, формою 

податкового контролю ми вважаємо вираження практичної реалізації 

контрольної діяльності уповноважених органів у процесі її 

здійснення. Методи податкового контролю – це сукупність прийомів, 

способів, принципів, за допомогою яких контролюючими органами 

визначаються шляхи дотримання податкового законодавства, 

розв’язання проблем ухиляння від оподаткування та забезпечення 

реалізації податкової політики держави загалом. 

Поділяючи законодавчо закріплену точку зору щодо форм 

здійснення податкового контролю, слід зазначити, що основною все 

ж залишається перевірка.  
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Аналізуючи чинне вітчизняне податкове законодавство, зокрема
80

, 

виділимо такі основні правила проведення податкових перевірок: 

1. Наявність посвідчення та направлення на перевірку, 

виписаного окремо на кожного податкового інспектора, а у випадках, 

передбачених законодавством, ще й рішення керівника податкової 

інспекції. Зазначимо, до прийняття Податкового кодексу суб’єкт 

контролю, розпочинаючи перевірку, також повинен був надавати і 

копію наказу про проведення перевірки. Нині ж вона надсилається 

платнику податків поштою (крім фактичних перевірок) разом з 

повідомленням про перевірку, що дозволяє йому належним чином 

підготуватися до контролю. 

2.  Тривалість податкових перевірок не має перевищувати 

законодавчо встановлених термінів, а їх хід – нормального режиму 

роботи суб’єкта господарювання. 

3. Можливість вилучення у суб’єкта господарювання лише копій 

фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що свідчать 

про порушення податкового законодавства. Вилучення оригіналів 

зазначених документів здійснюється виключно у випадках, 

передбачених кримінально-процесуальними законами, та за рішенням 

суду. На противагу цьому, нормами діючої до запровадження 

Податкового кодексу Інструкції про порядок вилучення посадовими 

особами органів Державної фіскальної служби України оригіналів та 

копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів, 

затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 

від 08.11.2005 р. № 493, передбачалася можливість контролюючого 

органу при проведенні арешту активів платника податків на підставі 

рішення суду вилучати оригінали названих документів.  
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Об’єктом податкових перевірок є документи, бухгалтерські 

обліки і податкові декларації, що мають бути оформлені відповідно 

до вимог, установлюваних для відповідного виду документів 

нормативними актами, а також цифрові носії інформації про 

здійснені платником податків операції, тобто договори, документи 

бухгалтерського обліку, звіти, кошториси, платіжні документи 

тощо
81

. 

У теорії податкового контролю існує чимало видів податкових 

перевірок, класифікованих за різноманітними ознаками. Законодавча 

ж класифікація суттєво відрізняється від класифікації, 

запропонованої податковим менеджментом. Зокрема, ст. 75 

Податкового кодексу України регламентує такі види податкових 

перевірок (рис. 1.7):  

 
Рис. 1.7. Види податкових перевірок, що здійснюються 

відповідно до Податкового кодексу України
82

 

 

Основними критеріями, за якими здійснено наведену на рис. 1.7 

класифікацію податкових перевірок, є об’єкт щодо якого 

здійснюється контроль, обсяг та періодичність контрольних дій, 

місце проведення контролю. Єдиним принципом відбору підприємств 

до будь-якої перевірки є наявність у їхній діяльності ризиків несплати 

належних податкових платежів до бюджету. 

Камеральною, відповідно до ст. 75 Податкового кодексу України, 

вважається перевірка, що проводиться у приміщенні органу 

державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених 

у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.  
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Камеральна податкова перевірка була і залишається «лідером 

фіскального контролю», адже дозволяє податковим органам 

оперативно реагувати на порушення податкового законодавства. 

Основною метою проведення такої перевірки є встановлення 

правильності нарахування сум податкових платежів і заповнення 

форм звітів з метою виявлення арифметичних або методологічних 

помилок. Зокрема, об’єктом перевірки є
83

: 

– наявність необхідних платіжних документів; 

– складання податкових декларацій і розрахунків; 

– арифметичний підрахунок підсумкових сум податкових 

зобов’язань, що підлягають сплаті до відповідного бюджету;  

– дотримання встановлених термінів сплати податків і зборів; 

– правильність застосування ставок податків і податкових пільг;  

– правильність відображення показників, необхідних для 

обчислення бази оподаткування тощо.  

Податковий кодекс суттєво обмежив терміни проведення 

камеральної перевірки. Зокрема, до його прийняття податкові органи 

могли здійснювати зазначену перевірку протягом трьох місяців з дня 

подання податкових декларацій і документів. Сьогодні ж, відповідно 

до п. 200.10 ст. 200 Податкового кодексу України, камеральна 

перевірка здійснюється протягом 30 календарних днів, що настають 

за граничним терміном отримання податкової звітності.  

За результатами камеральної перевірки, у разі встановлення 

порушень, складається акт у двох примірниках, що підписується 

посадовими особами органу, що проводили перевірку, і після 

реєстрації в органі державної податкової служби вручається або 

надсилається для підписання платнику податків протягом трьох 

робочих днів. Крім цього, податковий орган встановлює термін (у 

межах терміну проведення податкової перевірки), у який платник 

податків має внести відповідні виправлення. У разі відсутності 

порушень органом контролю складається відповідна довідка. 

Підсумовуючи сказане, можна виділити наступні особливості 

здійснення камеральної перевірки:  

– спрощений процесуальний порядок проведення, тобто 
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здійснення камеральної перевірки не потребує спеціального 

рішення керівника та направлення на її проведення; 

– менш сувора регламентація процесуального режиму; 

– проводиться без здійснення будь-яких інших видів перевірок; 

– проводиться як відносно юридичних, так фізичних осіб, при 

цьому згода платника податків на перевірку та його 

присутність під час її проведення не обов’язкова. 

Слід зауважити, що законодавство не визначає підстав 

проведення камеральних перевірок, при цьому всі податкові 

документи підлягають цій перевірці. 

Відповідно до Податкового кодексу України
84

 документальна 

перевірка – це перевірка, предметом якої є: 

– своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати 

усіх передбачених Кодексом податків і зборів; 

– дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи;  

– дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення 

трудового договору, оформлення трудових відносин з 

працівниками (найманими особами). 

Документальна перевірка проводиться на підставі податкових 

декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, 

регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких 

передбачено законом, первинних документів, що використовуються в 

бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням та 

сплатою податків і зборів, виконанням вимог іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на органи державної 

податкової служби, а також отриманих в установленому 

законодавством порядку органом державної податкової служби 

документів та податкової інформації, у тому числі за результатами 

перевірок інших платників податків
85

. Інакше кажучи, документальна 

перевірка здійснюється за сукупними показниками фінансово-

господарської діяльності платника. 

Документальну перевірку за періодичністю проведення 
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законодавством класифіковано на планову та позапланову (табл. 1.5).  

Проблемним залишається питання щодо організації та 

проведення планових документальних перевірок суб’єктів бізнесу. 

Зокрема, до прийняття Податкового кодексу такі перевірки 

здійснювалися не частіше одного разу на рік, незалежно від того, 

який платник перевіряється. Ст. 77 Кодексу вперше передбачено 

проведення документальної планової перевірки відповідно до плану-

графіка, де відібрані платники, які мають ризик щодо несплати 

податків і зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за 

яким покладено на податкові органи. Відтак періодичність 

проведення документальних планових перевірок платників податків 

визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників 

податків, який поділяється на високий, середній і незначний.  

Таблиця 1.5 

Характеристика та терміни проведення планових та  

позапланових документальних перевірок*  
Вид 

перевірки 
Характеристика Термін проведення 

1 2 3 

п
л
ан

о
в
а 

– здійснюється відповідно до плану-

графіка проведення документальних 

перевірок; 

– рішення про її проведення приймається 

керівником податкового органу, яке 

оформлюється наказом; 

– копія наказу про проведення 

документальної планової перевірки та 

письмове повідомлення із зазначенням 

дати початку проведення такої перевірки 

надсилається платнику податків не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до дня 

проведення зазначеної перевірки. В 

іншому випадку податковий інспектор не 

має права здійснювати перевірку; 

– акт (довідка) перевірки складається у 

двох примірниках, підписується 

посадовими особами податкового органу, 

які проводили перевірку, реєструється в 

органі податкової служби протягом п'яти 

робочих днів з дня, що настає за днем 

закінчення установленого для проведення 

перевірки строку 

– не більше 30 робочих 

днів для великих платників 

податків, щодо суб'єктів 

малого підприємництва – 

10 робочих днів, інших 

платників податків – 20 

робочих днів; 

– продовження термінів 

проведення перевірок 

можливе за рішенням 

керівника органу 

податкової служби не 

більш як на 15 робочих 

днів для великих платників 

податків, щодо суб'єктів 

малого підприємництва – 

не більш як на 5 робочих 

днів, інших платників 

податків – не більш як на 

10 робочих днів 
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Продовження табл. 1.5 
1 2 3 

П
о
за

п
л
ан

о
в
а 

– проведенню документальної 
позапланової перевірки передує наявність 
визначених законодавством на це 
обставин; 
– проводиться на підставі поданих 
податкових декларацій (розрахунків), 
фінансової, статистичної та іншої 
звітності, регістрів податкового та 
бухгалтерського обліку, первинних 
документів, які пов'язані з нарахуванням і 
сплатою податків та зборів тощо;  
– про проведення позапланової перевірки 
керівник органу податкової служби 
приймає рішення, яке оформляється 
наказом;  
– право на проведення перевірки 
надається у випадку, коли платнику до 
початку проведення зазначеної перевірки 
вручено під розписку копію наказу про 
проведення перевірки; 
– акт (довідка) перевірки складається у 
двох примірниках, підписується 
посадовими особами податкового органу, 
які проводили перевірку, реєструється в 
органі податкової служби протягом п'яти 
робочих днів з дня, що настає за днем 
закінчення установленого для проведення 
перевірки терміну 

– не більше 15 робочих 
днів для великих платників 
податків, щодо суб'єктів 
малого підприємництва – 5 
робочих днів, інших 
платників податків – 10 
робочих днів. За наявності 
відповідних обставин 
терміни можуть 
змінюватися; 
– продовження термінів 
проведення перевірок, 
визначених у статті 78 
цього Кодексу, можливе за 
рішенням керівника органу 
державної податкової 
служби не більш як на 10 
робочих днів для великих 
платників податків, щодо 
суб'єктів малого 
підприємництва – не більш 
як на 2 робочих дні, інших 
платників податків – не 
більш як на 5 робочих днів 

*Джерело: складено на основі
86

 

Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до 

плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, з 

середнім – не частіше, ніж раз на два календарних роки, з високим – 

не частіше одного разу на календарний рік (перелік критеріїв відбору 

суб’єктів господарювання – юридичних осіб до груп ризику 

господарської діяльності наведено у Додатку В). Проте практична 

реалізація лібералізованих умов включення платника податків до 

плану-графіка проведення перевірки ускладнюється недосконалістю 

критеріїв розподілу суб’єктів господарювання на групи ризику. 

Зокрема, відповідно до Методики розроблення критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності 

та визначається періодичність проведення планових заходів 

                                                            
86

 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Розділ 1 
 
 

 

 
72 

 

державного нагляду (контролю)
87

, до високого ступеня ризику має 

бути віднесено до 10% суб’єктів господарювання, середнього ступеня 

ризику – до 30%, незначного ступеня ризику – 60% та більше 

відсотків суб’єктів господарювання. Однак у Львівській області в 

2013 р. 77,1% підприємств не було присвоєно жодного ступеня 

ризику ведення господарської діяльності, а з решти суб’єктів бізнесу 

половина була віднесена до підприємств з високим рівнем ризику 

ведення господарської діяльності, результатом чого стало тотальне 

охоплення підприємств податковим контролем (протягом 2007-2013 

рр. податковими перевірками охоплено в середньому 43,3% 

підприємств області).  
Стосовно документальної позапланової виїзної перевірки, то з 

прийняттям Податкового кодексу України дещо розширено підстави 
для її проведення. Зокрема, така перевірка може здійснюватись на 
основі отримання інформації  про ухилення податковим агентом від 
оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому 
числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних 
доходів, додаткових благ, інших виплат і відшкодувань, що 
підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок не укладення 
платником податків трудових договорів з найманими особами згідно 
із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без 
державної реєстрації

88
. На цій підставі перевірка проводиться одразу, 

без попереднього надсилання платнику податків відповідного запиту, 
що нівелює можливість платника податків надати пояснення. Разом з 
тим, не врегульованими залишаються питання про джерело та засоби 
надання такої інформації, а також про способи та методи перевірки її 
достовірності. 

Слід наголосити, що працівникам податкової міліції, відповідно 
до чинного законодавства

89
, забороняється брати участь у проведенні 

планових і позапланових виїзних перевірок платників податків, що 
проводяться податковими органами, якщо такі перевірки не пов’язані 
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з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням 
кримінальних справ, порушених щодо таких платників податків (чи 
відповідних посадових осіб), що є у їх провадженні. 

Стосовно позапланових перевірок, то прийнятий у липні 2013 р. 
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо трансфертного ціноутворення» (набрав чинності у вересні 2013 
р.) фактично ввів підвид документальних позапланових перевірок – 
перевірку платників податків з питань повноти нарахування та 
своєчасності сплати податків і зборів під час здійснення 
контрольованих операцій (перевірка контрольованих операцій). У 
зв’язку з цим, відповідно до пп. 78.1.14 і 78.1.15 Податкового кодексу 
України, до існуючих підстав для проведення позапланових перевірок 
додалися наступні: 

1. Встановлення відхилень цін контрольованої операції від рівня 
звичайних (ринкових) цін. 

2. Неподання платником податків або подання з порушенням 
вимог звіту про контрольовані операції та/або обов’язкової 
документації або у разі встановлення порушень під час моніторингу 
такого звіту чи документації. 

За місцем проведення розрізняють виїзні та невиїзні 
документальні перевірки (табл. 1.6). 

Податковим кодексом України надано можливість 

контролюючим органами здійснювати документальну невиїзну 

позапланову електронну перевірку, що проводиться на підставі заяви, 

поданої платником податків з незначним ступенем ризику 

(визначеним відповідно до ст. 77 Податкового кодексу) до 

контролюючого органу, у якому він перебуває на податковому 

обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного 

початку проведення електронної перевірки. Форма заяви (Додаток Д, 

рис. Д.1), порядок її подання, прийняття рішення про проведення/не 

проведення електронної перевірки (Додаток Д, рис.  Д.2) встановлюються 

центральним органом виконавчої влади з одночасною реєстрацією 

останнього структурним підрозділом, відповідальним за реєстрацію 

вхідної та вихідної кореспонденції територіального органу 

Міністерства доходів і зборів України, у Журналі реєстрації рішень 

про проведення/не проведення документальної невиїзної позапланової 

електронної перевірки за формою, наведеною в Додатку Д, рис. Д. 3. 
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Таблиця 1.6 
Характеристика та терміни проведення виїзних і невиїзних 

документальних перевірок* 
Вид 

перевірки 
Характеристика Термін проведення 

1 2 3 

В
и

їз
н

а 

– проводиться за місцезнаходженням платника 
податків чи місцем розташування об’єкта права 
власності, стосовно якого проводиться така 
перевірка; 
– проводитися тільки щодо організацій або 
індивідуальних підприємців та осіб, які мають 
ліцензії на заняття приватною практикою;  
– не проводитися щодо фізичних осіб, які не є 
підприємцями; 
– акт (довідка) перевірки складається у двох 
примірниках, підписується посадовими 
особами податкового органу, які проводили 
перевірку, та реєструється в органі державної 
податкової служби протягом п’яти робочих 
днів з дня, що настає за днем закінчення 
установленого для проведення перевірки 
терміну (для платників податків, які мають 
філії та/або перебувають на консолідованій 
сплаті, – протягом 10 робочих днів), після його 
реєстрації вручається особисто платнику 
податків або його законним представникам 

– для проведення 
документальних 
планових перевірок – не 
більше 30 робочих днів 
для великих платників 
податків, щодо суб’єктів 
малого підприємництва 
– 10 робочих днів, інших 
платників податків – 20 
робочих днів; 
– для проведення 
документальних 
позапланових перевірок 
– не більше 15 робочих 
днів для великих 
платників податків, 
щодо суб’єктів малого 
підприємництва – 5 
робочих днів, інших 
платників податків – 10 
робочих днів 

Н
ев

и
їз

н
а 

 

– проводиться в приміщенні органу державної 
податкової служби; 
– здійснюється у разі прийняття керівником 
податкового органу рішення про її проведення 
та за наявності достатніх на це причин; 
– присутність платників податків під час 
проведення перевірки не обов’язкова; 
– акт (довідка) перевірки складається у двох 
примірниках, підписується посадовими 
особами податкового органу, які проводили 
перевірку, та реєструється в органі державної 
податкової служби протягом п’яти робочих 
днів з дня, що настає за днем закінчення 
установленого для проведення перевірки 
терміну (для платників податків, які мають 
філії та/або перебувають на консолідованій 
сплаті, – протягом 10 робочих днів), після його 
реєстрації вручається особисто платнику 
податків або його законним представникам 

 

*Джерело: складено на основі
90
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Позитивним слід відзначити уточнення, внесене Податковим 

кодексом до порядку направлення платнику податків письмового 

повідомлення про проведення документальної виїзної перевірки, а 

саме обов’язковості його надсилання рекомендованим листом або 

врученням під розписку. Крім того, разом з повідомленням має 

надсилатися (вручатися) копія наказу про проведення перевірки, який 

до прийняття Податкового кодексу надавався платнику податків вже 

під час проведення перевірки. Вважаємо, що таку практику варто 

було б передбачити і при організації фактичної перевірки, що наразі 

здійснюється без попередження представників об’єкта контролю. 

Якщо до прийняття Податкового кодексу терміни проведення 

документальних виїзних перевірок було визначено для двох категорій 

платників – суб’єктів малого підприємництва та інших платників, то 

нині запроваджено й третю категорію – великі платники податків, для 

яких Кодексом встановлено триваліші терміни перевірок (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Порівняльна характеристика термінів проведення  

документальних виїзних перевірок до і після 

прийняття Податкового кодексу* 

Вид перевірки 

Категорія 

платника 

податків 

Термін проведення 

перевірки, днів 
Відхилення, 

Δ 
до 

прийняття 
Податкового 

кодексу 

після 
прийняття 

Податкового 
кодексу 

Документальна 

планова виїзна 

перевірка 

для великих 
платників 

** 30  

для малих 
підприємств 

20 10 -10 

для інших 
платників 

30 20 -10 

Подовження термінів   

документальної 

планової виїзної 

перевірки 

для великих 
платників 

** 15  

для малих 
підприємств 

10 5 -5 

для інших 
платників 

15 10 -5 

Документальна 

позапланова виїзна 

перевірка 

для великих 
платників 

** 15  

для малих 
підприємств 

10 5 -5 

для інших 
платників 

15 10 -5 
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Продовження табл. 1.7 

Подовження термінів 

документальної 

позапланової виїзної 

перевірки 

для великих 

платників 
** 10  

для малих 

підприємств 
2 10 -8 

для інших 

платників 
5 10 -5 

*Джерело: складено на основі
91

 

**До прийняття Податкового кодексу цієї категорії платників податків не виділялося 

 

Різновидом податкової перевірки є фактична. Термін «фактична 

перевірка» до 2011 р. не використовувався в жодному законодавчому 

акті України. Прийнятий Податковий кодекс, а саме ст. 80 Кодексу, 

фактичною регламентує перевірку, що здійснюється за місцем 

фактичного провадження платником податків діяльності, 

розташування господарських або інших об’єктів права власності 

такого платника. Враховуючи норми Податкового кодексу України
92

 

до особливостей фактичної перевірки можна віднести такі:  

1. Проводиться двома і більше посадовими особами органу 

державної податкової служби у присутності посадових осіб суб’єкта 

господарювання або його представника та/або особи, яка фактично 

здійснює розрахункові операції. 

2. Здійснюється без попередження платника податків. 

3.  Підставою для проведення є рішення керівника податкового 

органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику 

податків або його уповноваженому представнику під розписку до 

початку проведення фактичної перевірки, та за наявності хоча б 

однієї з таких обставин:  

– у разі, коли за результатами перевірок інших платників 

податків виявлено факти, що свідчать про можливі порушення 

платником податків законодавства щодо виробництва та обігу 

підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових 

операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, 

свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за 
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наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та 

виникає необхідність перевірки таких фактів;  

– у разі отримання в установленому законодавством порядку 

інформації від державних органів або органів місцевого 

самоврядування, що свідчить про можливі порушення платником 

податків законодавства, контроль за яким покладено на органи 

державної податкової служби, зокрема щодо виробництва та обігу 

підакцизних товарів, здійснення платниками податків розрахункових 

операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, 

свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за 

наявністю яких покладено на органи державної податкової служби;  

– письмового звернення покупця (споживача), оформленого 

відповідно до закону, про порушення платником податків 

установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових 

операцій, патентування або ліцензування;  

– неподання суб’єктом господарювання в установлений законом 

строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів 

розрахункових операцій, розрахункових книжок і книг обліку 

розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;  

– отримання в установленому законодавством порядку 

інформації про порушення вимог законодавства в частині 

виробництва, обліку, зберігання і транспортування спирту, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів та цільового використання 

спирту платниками податків;  

– у разі отримання в установленому законодавством порядку 

інформації про використання праці найманих осіб без належного 

оформлення трудових відносин і виплати роботодавцями доходів у 

вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також 

здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без 

державної реєстрації. 

Ускладнює виробничо-господарську діяльність об’єкта контролю 

можливість проведення фактичної перевірки без його попередження. 

Таким чином, платник податків на законних підставах не може 

завчасно дізнатися про проведення такої перевірки та надати 

пояснення стосовно своєї господарської діяльності (на відміну від 

документальної перевірки). З одного боку, якщо за результатами 

перевірок інших платників податків виявлено факти, що свідчать про 
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можливі порушення або у разі письмового звернення покупця 

(споживача), оформленого відповідно до законодавства, про 

порушення платником податків установленого порядку проведення 

розрахункових операцій, касових операцій, патентування або 

ліцензування, це може провокувати незаконні дії та зловживання 

контролюючими органами. З іншого – може зумовлювати 

виникнення так званих непродуктивних витрат, пов’язаних з 

неофіційним отриманням конфіденційної інформації про планування 

перевірки платника податків і т.п. 

Крім того, до прийняття Податкового кодексу України відповідно 

до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»
93

 право 

проводити контрольні розрахункові операції у процесі кримінальних 

проваджень мали лише оперативні підрозділи податкової міліції. 

Статтею 20 Податкового кодексу України вперше передбачено право 

і податкових інспекторів здійснювати такі операції до початку 

проведення фактичних перевірок. При цьому при здійсненні інших 

видів перевірок інспекторам контролюючого органу не надано такого 

права. Ця новація, з одного боку, може призвести до зростання тягаря 

податкового контролю на бізнес, особливо малий, а з іншого – все ж 

дозволить виявляти у процесі контрольних розрахункових операцій 

факти незаконного проведення готівкових розрахунків, продажу 

підакцизних товарів, відсутність реєстраторів розрахункових 

операцій тощо. Умовою ефективності здійснення таких операцій, на 

нашу думку, є законність дій податкових інспекторів та недопущення 

плановості результатів таких операції. 

Тривалість фактичних перевірок, відповідно до Податкового 

кодексу, не має перевищувати 10 діб. Продовження терміну такої 

перевірки здійснюється за рішенням керівника податкового органу не 

більш як на 5 діб при наявності заяви суб’єкта господарювання (у разі 

необхідності подання ним документів, що стосуються питань 

перевірки) та/або враховуючи змінний режим роботи або 

підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або 

його господарських об’єктів
94

. Однак прогалиною податкового 
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законодавства є відсутність регламентації  періодичності проведення 

фактичних перевірок одного платника податків. Крім того, нормами 

Податкового кодексу передбачається, що якщо за результатами 

фактичної перевірки було виявлено порушення, то наступна 

перевірка може бути проведена одноразово протягом 12 місяців з 

дати складання акта за результатами проведеної. Проте ця норма не 

констатує, що така перевірка має здійснюватись лише з метою 

контролю припинення виявленого раніше порушення, а не на предмет 

інших порушень платником податків. Таким чином, доцільно було б 

законодавчо врегулювати: а) питання про проведення наступної 

фактичної перевірки у разі, якщо за результатами поточної перевірки 

податкових порушень виявлено не було; б) періодичність проведення 

контрольних розрахункових операцій. 

Натомість, лише для фактичних перевірок Податковим кодексом 

передбачена норма, що закріплює кількість податкових інспекторів, 

які можуть брати участь у перевірці, а саме дві і більше особи. Щодо 

інших видів перевірок, то аналогічної регламентації Кодексом не 

здійснено.  

За результатами фактичних перевірок складається акт (довідка) у 

двох примірниках, підписується посадовими особами органів 

державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється 

не пізніше наступного робочого дня після її закінчення. Закінчення 

перевірки своїми підписами засвідчує особа, яка здійснювала 

розрахункові операції, платник податків та, у разі наявності, його 

законні представники. Підписання акта (довідки) фактичної перевірки 

названими суб’єктами здійснюється за місцем проведення перевірки 

або у приміщенні органу державної податкової служби
95

.  

З прийняттям Податкового кодексу України термін для подання 

заперечень проти висновків, що містяться в акті камеральних, 

документальних чи фактичних перевірок, а також термін їх розгляду 

було збільшено з трьох днів до п’яти. Разом з тим, Кодексом вперше 

передбачено право платника податків брати участь у розгляді 

заперечень, а також бути присутнім при ухваленні рішень з 

урахуванням цих заперечень. Таку новацію, на наш погляд, слід 
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відзначити як позитивну з огляду на те, що заперечення проти 

висновків, що містяться в акті, – це перший інструмент власного 

захисту, що може застосувати платник податків після закінчення 

перевірки. На відміну від процедури адміністративного оскарження, 

що розпочинається вже після отримання податкового повідомлення-

рішення та може тривати досить довго, заперечення є законним 

засобом впливу на зміст повідомлення-рішення ще до його 

ухвалення. 

Податковим кодексом дещо спрощено процедуру 

адміністративного та судового оскарження результатів податкових 

перевірок платниками податків. А саме ст. 55 Податкового кодексу 

трирівнева процедура адміністративного оскарження замінена 

дворівневою. Таким чином, зі скаргою платник податків може 

звертатися до податкового органу вищого рівня, ніж той, що 

проводив перевірку. Водночас орган, що проводив перевірку, має 

бути письмово повідомлений про оскарження. Терміни подання та 

розгляду скарги в процедурі адміністративного оскарження змінено 

не було: для подання скарги відводиться 10 днів з дати отримання 

повідомлення-рішення (30 днів – через причини, не пов’язані з 

порушенням законодавства), для її розгляду – 20 днів з можливістю 

подовження до 60 днів
96

. Після закінчення процедури 

адміністративного оскарження або ж без її використання платник 

податків може подати скаргу до відповідного органу суду. Однак на 

практиці розгляд податкових спорів Вищим адміністративним судом 

є довготривалим, а рішення можуть ухвалювати за спорами, 

поданими до прийняття Податкового кодексу, що в умовах зміни 

законодавства ускладнює процес прийняття присудів за поданими 

спорами. Рішення судів першої інстанції є надто неоднозначними та 

суперечливими, що значно ускладнює процес інституційних 

трансформацій в податковій системі країни. 
Податковим кодексом запроваджено нову форму податкового 

контролю – зустрічні звірки. Відповідно до норм ст. 73 Кодексу 
звірки не є перевірками та здійснюються з метою отримання 
податкової інформації. Зустрічна звірка – це зіставлення даних 
первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта 
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господарювання-контрагента з даними відповідних документів 
платника податків, здійснюється для підтвердження господарських 
відносин, виду, обсягу та якості операцій і розрахунків, що 
здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти 
відображення в обліку платника податків

97
.  

Резюмуючи сказане, слід зазначити, що податківці-практики 
найбільш ефективною формою податкового контролю вважають 
документальну позапланову виїзну перевірку. Саме вона дозволяє 
виявляти найбільш грубі та численні порушення податкового 
законодавства, адже може проводитися на підставі отриманої 
постанови (ухвали) суду або постанови органу дізнання, слідчого, 
прокурора, винесеної ними у кримінальних справах, що перебувають 
у їх впровадженні. У такій ситуації податковим органам вдається 
відшкодувати до бюджету значну частину тих податкових платежів, 
від сплати яких ухилився платник податків. 

Кожній формі податкового контролю притаманні свої методи, що 
є свідченням взаємозв’язку між цими категоріями. Їх обирають 
залежно від конкретних завдань, що ставлять перед собою 
контролюючі органи. Правильний підбір як форми, так і методів 
податкового контролю дозволяє досягти найбільшої ефективності в 
процесі здійснення податкового контролю. 

У Податковому кодексі України, на жаль, чітко не визначені 
методи та інструментарій здійснення податкового контролю. Ми 
переконані, у зв’язку із трансформацією вітчизняного податкового 
законодавства, система методів податкового контролю вимагає 
комплексного наукового обґрунтування, адже ефективність контролю 
безпосередньо залежить від правильності вибору методів його 
проведення. 

Методи здійснення податкового контролю досліджували у своїх 
працях як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. К. Хмільовська

98
 під 

методами податкового контролю розуміє сукупність прийомів, що 
дають можливість комплексно досліджувати достовірність 
встановлення об’єкта оподаткування і розрахунків податків та інших 
податкових платежів.  
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Базуючись на трактуванні поняття «податковий контроль», 

О. Найденко
99

 його методами називає сукупність способів і прийомів, 

за допомогою яких контролюючі органи здійснюють систему заходів 

для контролю правильності нарахування, повноти та своєчасності 

сплати податків і зборів, правильності складання та своєчасності 

подання податкових декларацій (розрахунків), а також дотримання 

законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення 

розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи .  

Ю. Кваша
100

 виділила такі методи здійснення податкового 

контролю: витребування документів, виїмка документів і предметів, 

огляд (обстеження приміщень і територій), інвентаризація майна, що 

належить платникам податків, експертиза та отримання пояснень.  

Методами податкового контролю І. Кучеров
101

 називає 

формальну, логічну та арифметичну перевірку документів, юридичну 

оцінку господарських операцій, що відображена у документах, 

зустрічну перевірку, економічний аналіз, дослідження документів, 

допит свідків тощо. О. Воронкова
102

 доповнила їх порівнянням із 

середньостатистичними показниками по народному господарству, 

аналізом ринкової кон’юнктури, виробничої галузі, руху коштів по 

рахунках банківських установ тощо.  

Дещо абстрактну та нечітку, на наш погляд, класифікацію 

методів податкового контролю пропонують Л. Кизилова та 

Г. Кизилов: методи переконання і примусу; прямі (адміністративні) 

методи; непрямі (економічні) методи; здійснення окремих 

контрольних дій
103

. 
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Спеціальні (специфічні) та соціально-психологічні методи 

податкового контролю виділяє О. Доброскок
104

. Деякі науковці
105

 у 

складі емпіричних методів податкового контролю виділяють 

інформативні, які за ознакою джерела отриманих даних і відомостей 

про платника податків поділять на дві групи: а) інформативні методи, 

що дозволяють отримати інформацію у процесі проведення 

контрольних заходів безпосередньо від платників податків і зборів 

(прямі інформативні методи); б) інформативні методи, за допомогою 

яких податкові органи отримують дані про діяльність платників 

податків від інших уповноважених контролюючих органів, тобто така 

інформація вже пройшла певну технічну й аналітичну обробку 

(непрямі інформативні методи). Однак авторами не конкретизовано 

видів та об’єктів перевірок, які варто проводити за допомогою  

прямих і непрямих інформативних методів. 

Найбільш поширеними в науковій літературі є методи, що 

поділяють на прямі та непрямі. Нами підтримується цей, по суті, 

класичний підхід до поділу методів здійснення податкового 

контролю, однак вважаємо за доцільне виділити і превентивні методи 

податкового контролю, зокрема: масово-роз’яснювальна робота; 

навчання; дисциплінарні, адміністративні, матеріальні методи 

примусу, стимулювання (податкові канікули, пільги). 

До прямих належать такі методи податкового контролю, як: 

спостереження, обстеження, інспекція, інвентаризація, облік 

платників податків, хронометраж, експертиза. Застосуванню названих 

методів передує, як правило, спостереження – метод контролю, що 

має на меті ознайомлення зі станом податкової діяльності суб’єкта 

господарювання. При цьому податковий орган, як спостерігач, не 

впливає на розвиток подій.  

 Обстеження – метод контролю окремих сфер діяльності 

платників податків. Обстеженню підлягають території і приміщення, 

у яких розташовуються об’єкти, що підлягають оподаткуванню або 
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використовуються для отримання прибутку. Обстеження проводиться 

для перевірки відповідності документів, поданих платником податку, 

його представником, фактичним даним про об’єкти, що підлягають 

оподаткуванню, або використовуються для отримання прибутку
106

.  

Інспекція – метод контрольної діяльності податкових органів на 

місцях, який здійснюється для загального ознайомлення зі станом 

справ і надання оперативної практичної допомоги
107

. 

Інвентаризація – це елемент методу бухгалтерського та 

податкового обліку, за допомогою якого контролюючий орган може 

визначити фактичний розмір активів, капіталу та зобов’язань суб’єкта 

господарювання, а також зіставити отримані результати з даними 

бухгалтерського та податкового обліку. Вона проводиться шляхом 

перерахунку, перемірювання, а також звірки розрахунків на підставі 

документів, що дозволяє уточнити дані бухгалтерського обліку. 

Облік платників податків – це процедура, що створює 

передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, 

повнотою і своєчасністю перерахування платниками податків і зборів 

до бюджетів і до державних цільових фондів.  

Новим методом податкового контролю, що, відповідно до ст. 80 

Податкового кодексу України, може використовуватись під час 

проведення фактичних перевірок, є хронометраж – процес 

спостереження за веденням господарської діяльності платника 

податків, що здійснюється під час проведення фактичних перевірок і 

застосовується контролюючими органами з метою встановлення 

реальних показників щодо діяльності платника податків, яка 

здійснюється на відповідному місці її провадження
108

. Однак не 

врегульованими Кодексом залишаються завдання, принципи та 

способи здійснення хронометражу податковими органами у процесі 

контрольно-перевірочної роботи. 

З 2011 р. у Податковому кодексі з’явилася норма, яка 

регламентує залучення експертів до процедури податкового 

контролю (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8. Особливості проведення експертизи під час здійснення 

податкового контролю органами державної фіскальної служби* 
*Джерело: складено за

109
 

 

За надання завідомо неправдивого висновку експерт несе 

відповідальність відповідно до законодавства України.  

                                                            
109

 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17; Найденко О. Є. Податковий контроль : навч. 

посіб. / О.Є. Найденко. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 224 с. 

Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю 

органами державної фіскальної служби 

Експертиза проводиться в разі, коли для вирішення питань, що мають 

значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні 

знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та ін. Залучення 

експерта проводиться на договірних засадах та за рахунок коштів 

сторони, що є ініціатором залучення експерта 

Експертиза призначається за заявою платника податків або за 

рішенням керівника (або його заступника) органу державної податкової 

служби, в яких зазначаються:  

1) підстави для залучення експерта;  

2) прізвище, ім’я та по батькові експерта;  

3) реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється 

податковий контроль;  

4) питання, поставлені до експерта;  

5) документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд 

експерта 

Орган державної фіскальної служби, керівник (або заступник) якого 

призначив проведення експертизи, зобов’язаний ознайомити платника 

податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а 

після закінчення експертизи – з висновком експерта 

Експерт має право:  

- на ознайомлення з поданими йому матеріалами, які стосуються 

предмета експертизи, та просити надання додаткових матеріалів;  

- відмовитися від надання висновку, якщо поданих матеріалів 

недостатньо або такий експерт не володіє необхідними знаннями для 

проведення зазначеної експертизи 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Загалом прямі методи податкового контролю передбачають 

використання інформації, безпосередньо пов’язаної з даними 

податкових декларацій, записів та інших документів, що надає платник 

податків. На відміну від прямих, суть непрямих методів полягає в тому, 

що для визначення податкових зобов'язань платника податків 

зіставляється інформація про діяльність платника податків, отримана з 

інших, ніж його бухгалтерські документи, джерел. Виходячи з цього та 

враховуючи джерела отримання інформації про платника податків, до 

непрямих методів податкового контролю нами віднесено: 

– аналіз виписок банків з рахунків платника податків; 

– дослідження відомостей постачальників або споживачів; 

– аналіз результатів зустрічних перевірок третіх підприємств; 

– зіставлення показників діяльності платника податків із 

середніми по галузі чи регіоні, у яких він веде господарську 

діяльність; 

– складання схем ведення платником податків бізнесу з метою 

виявлення контрагентів-потенційних учасників схем ухилення 

від оподаткування; 

– фіскальний рескрипт та горизонтальний моніторинг. 

Непрямі методи контролю широко використовуються у 

контрольно-перевірочному процесі розвинутих країн світу, в 

більшості яких повноваження щодо використання зазначених методів 

виходять з передбачених законодавством функцій податкових 

органів.  

В умовах відсутності у вітчизняному законодавстві чіткої 

регламентації переліку й умов застосування непрямих методів 

податкового контролю – з одного боку, а з іншого – врахування 

судовими органами при вирішенні спорів про ухилення від 

оподаткування наданих податковими інспекторами доказів, 

отриманих у результаті непрямого податкового контролю, вважаємо 

доцільним законодавчо закріпити перелік непрямих методів 

податкового контролю, а також умов і джерел отримання 

податковими органами інформації, необхідної для здійснення 

непрямого контролю. 

Розглянуті теоретико-методологічні засади лягли в основу 

розробленого нами організаційно-економічного механізму 

податкового контролю (рис. 1.9).  
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Розроблений організаційно-економічний механізм податкового 

контролю (рис. 1.9), на відміну від існуючих, передбачає: 

1) визначення принципів здійснення податкового контролю, що 

поділяються на: загальноправові (гарантованість прав і свобод, 

гуманізм, презумпції невинуватості, законність, рівність, гласність); 

загальноуправлінські (плановість, компетентність і дисципліна, 

ефективність, науковість, системність, об’єктивність); галузеві 

(дієвість, обізнаність, координація та взаємодія центральної та 

місцевої влади, економічність і доцільність, територіальність, 

конфіденційність, відшкодування); 

2) систематизацію методів податкового контролю через 

виділення прямих, непрямих і превентивних методів; 

3) чітке окреслення інструментів податкового контролю, до яких 

віднесено пеню, штрафи, конфіскацію та арешт майна, протоколи про 

адміністративне правопорушення; 

4) обґрунтування системи забезпечення податкового контролю, 

яка включає нормативно-правове (Конституція України, Податковий 

кодекс України, Закони України, накази Міністерства доходів і зборів 

України), інформаційно-аналітичне (фінансово-господарська 

звітність платника податків, внутрішні накази керівництва та  звіти 

працівників підконтрольного суб’єкта) та організаційне (кадрове) 

(Апарат Державної фіскальної служби України та її територіальних 

управлінь, Громадська рада при центральному та територіальних 

фіскальних органах, спеціалізовані департаменти та органи, 

профспілки) забезпечення контрольно-перевірочного процесу. 

Разом з тим, розроблений організаційно-економічний механізм 

податкового контролю враховує вплив економічних, соціальних, 

політичних та інституційно-правових чинників. Останні, в свою 

чергу, формують формальні (фіксуються в правових актах держави, 

визнаються і затверджуються конкретними повноважними органами) та 

неформальні (існують у податковій системі, спираються на цінності, 

звичаї, ментальні стереотипи, релігійні, моральні, етичні та соціальні 

норми, культурні традиції) правила поведінки учасників контролю під 

час проведення податкових перевірок. 
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1.5. Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням: 

організаційно-інституційний аспект 

 

Явище трансфертного ціноутворення виникло у другій половині 

ХХ ст. у зв’язку з появою великих транснаціональних корпорацій та 

активізацією міжнародної торгівлі. Сьогодні актуальність здійснення 

податкового контролю за трансфертним ціноутворенням обумовлена 

поширенням практики штучного створення фінансових потоків між 

підприємствами, які входять до складу однієї транснаціональної 

корпорації (далі – ТНК) або промислово-фінансової групи (далі – 

ПФГ) та розташовані у різних країнах. Існуючі інструменти 

трансфертного ціноутворення дозволяють ТНК та ПФГ виводити 

фінансові ресурси за межі вітчизняної економіки та нагромаджувати 

їх у економіках інших країн відповідно до стратегій цих корпорацій і 

бізнес-груп та оптимізувати їх податкові зобов’язання. Як наслідок, 

це звужує фінансовий потенціал національної економіки та негативно 

впливає на обсяги надходжень до бюджету України. 

Свідченням посиленої уваги у світі до трансфертного 

ціноутворення є врахування практики його регулювання в конкретній 

країні як одного із 34 критеріїв при складанні Світовим банком 

рейтингу конкурентоспроможності національних податкових 

систем
110

.  

Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням 

передбачає «коригування податкових зобов’язань платника податків 

до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за умови 

відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої 

операції комерційним та/або фінансовим умовам, які мали місце під 

час здійснення зіставних операцій, сторони яких не є пов’язаними 

особами»
111

 (зокрема: аналіз характеристик товарів (робіт, послуг), 

                                                            
110

 Чумакова О. Податкова політика у сфері трансфертного ціноутворення: економічна 

ефективність і тонка капіталізація / О.  Чумакова  // Теорія та практика державного 

управління. – 2013. – Вип. 3 (42) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/2/17.pdf.  
111

 Готуємося до подання звітності з трансфертного ціноутворення: тематичний «Вісник 

Асоціації фахівців оцінки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.afo.com.ua/doc/ASSOCIATION_NEWSLETTER_06_2014.pdf. 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/2/17.pdf
http://www.afo.com.ua/doc/ASSOCIATION_NEWSLETTER_06_2014.pdf
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кількості товарів, обсягів виконаних робіт (наданих послуг), термінів 

виконання господарських зобов’язань, умов здійснення платежів під 

час проведення операцій, офіційного курсу гривні до іноземної 

валюти, розміру звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів 

(робіт, послуг), розподілу прав та обов’язків між сторонами операції 

тощо).  

1 вересня 2013 р. набув чинності Закон України від 04.07.2013 р. 

№408-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

трансфертного ціноутворення», норми якого, зокрема, вводить до 

Податкового кодексу України поняття «трансфертне ціноутворення» 

та «контрольовані операції». Так, відповідно до ст. 14 Податкового 

кодексу трансфертне ціноутворення – це система визначення 

звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в 

контрольованих операціях. Звичайна ціна – це ціна товарів (робіт, 

послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено 

цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така 

звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін
112

. 

У ст. 39 Податкового кодексу України імплементовано основні 

норми Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для 

транснаціональних компаній та податкових служб, як головного 

рекомендаційно-методичного міжнародного документа в галузі 

податкового регулювання трансфертного ціноутворення. Відповідно 

до статті 39 Кодексу контрольованими регламентуються операції
113

:  

1. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств: 

а) господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування 

сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками 

податків з пов’язаними особами – нерезидентами; 

б) господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – 

нерезидентів; 

в) господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування 

платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, 

зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку 
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 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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 Там само. 
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держав (територій)
114

, затвердженого Кабінетом Міністрів України. У 

2015 р. до такого переліку увійшли, зокрема, Словенія (ставка 

корпоративного податку 17%), Румунія (16%), Латвія (15%), 

Німеччина (15%), Сербія (15%), Кіпр (12,5%), Болгарія (10%), 

Чорногорія (9%)
115

. 

Недоліком Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на 

прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів 

                                                            
114

 Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням», прийнятим у січні 

2015 р. розширено даний перелік держав (територій). Відповідно, під час визначення такого 

переліку Кабінет Міністрів України повинен враховувати наступні критерії: 

– держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний 

податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні (тобто ставка 

корпоративного податку в іноземній державі у 2015 р. повинна становити 13% і нижче). 

Цікаво, що у законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

трансфертного ціноутворення», що вносився на друге читання до Верховної Ради України, у 

пп. 39.2.3 ст. 39 Податкового кодексу України контрольованими регламентувалися операції, 

«однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка 

податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, 

ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 

5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні». Однак, у прийнятому в липні 

2013 р. відповідному Законі йшлося про «5 і більше відсотків». Ця норма існувала до січня 

2015 р. Відповідно, у цей період платники податків та податкові інспектори для цілей 

оподаткування контрольованих операцій порівнювали ставку корпоративного податку в 

Україні із ставкою 17,01% і нижче (18-(18*5%)) в іноземних державах (таких приблизно 90 

країн). Виникає питання, чи може бізнес і у якому порядку (на підставі якого нормативного 

документа) оскаржити неправомірність визнання низки операцій, здійснених у період з 

вересня 2013 р. до січня 2015 р., контрольованими?  

– держави, які не розкривають у публічному доступі інформацію про структуру власності 

юридичних осіб; 

– держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін 

інформацією. 

Такий перелік держав (територій) центральний податковий орган оприлюднює щороку в 

офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на 

прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок 

оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни.   

Операції з усіма контрагентами із держав (територій), які включатимуться до переліку, 

вважатимуться контрольованими, а можливість доведення того, що операція не є 

контрольованою, якщо контрагент сплачує податки у цій державі (на цій території) за вищою 

ставкою, ніж в Україні, – не передбачено. 
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 Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток 
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нижчі, ніж в Україні» є й те, що у ньому не вказано, яку саме ставку 

(базову чи іншу) корпоративного податку в Україні порівнювати зі 

ставкою аналогічного податку в інших країнах, де також існує базова 

та інші ставки такого податку. 

2. Сукупність господарських операцій, що здійснюються між 

пов’язаними особами із залученням (за посередництвом) осіб, які не є 

пов’язаними з ними, визнається контрольованою за умови, що ці 

непов’язані особи: 

а) не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, 

пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між 

пов’язаними особами; 

б) не використовують в такій сукупності операцій істотних активів 

та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання 

(продажу) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами. 

При цьому, господарською операцією для цілей трансфертного 

ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, 

документально підтверджених або непідтверджених, що можуть 

впливати на оподатковуваний дохід платника податків, але не 

виключно
116

: 

– операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо; 

– операції з надання послуг; 

– операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, 

плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також 

з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності; 

– фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, 

кредитах, комісії за гарантію тощо; 

– операції з капіталом, включаючи купівлю чи продаж акцій або 

інших інвестицій, купівлю чи продаж довгострокових матеріальних і 

нематеріальних активів. 

Господарські операції визнаються контрольованими, якщо 

одночасно виконуються наступні умови
117

: 
 загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов’язаних 

осіб від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення 
об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств, 
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 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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перевищує 20 млн грн за відповідний податковий (звітний) 
календарний рік; 

 обсяг групи таких господарських операцій платника податків 
та/або його пов’язаних осіб з одним контрагентом перевищує 
1 млн грн (без урахування податку на додану вартість) або 3% 
доходу, що враховується під час визначення об’єкта обкладення 
податком на прибуток підприємств, платника податків за 
відповідний податковий (звітний) рік. 

Таким чином, під контроль за трансфертним ціноутворенням не 
підлягають підприємства, що відповідають ознакам малих, та операції 
на незначні суми. 

Неконтрольованими, також, вважаються операції
118

: 
– у разі коли ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають 

державному регулюванню згідно із законодавством, ціна вважається 
такою, що відповідає принципу «витягнутої руки»

119
, якщо вона 

встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення 
не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна 
продажу або індикативна ціна. У такому разі ціна операції, що 
відповідає принципу «витягнутої руки», визначається відповідно до цієї 
статті, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну; 

– якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення 
оцінки, вартість об'єкта оцінки є підставою для встановлення 
відповідності принципу «витягнутої руки» для цілей оподаткування за 
умови, що неможливо застосувати передбачені Податковим кодексом 
методи встановлення відповідності умов контрольованої операції 
принципу «витягнутої руки»; 

– якщо під час проведення аукціону (публічних торгів) умови, які 
склалися за результатами такого аукціону (публічних торгів), 
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 Принцип «витягнутої руки» (arm length principle) сформульований в Настановах ОЕСР, а 

його суть, відповідно до норм зазначеного нормативного документа, полягає у наступному: 

якщо умови здійснення комерційних або фінансових операцій між пов’язаними особами 

відрізняються від умов здійснення таких операцій, у разі, якщо б вони здійснювалися між 

непов’язаними особами, тоді, прибуток, який у результаті таких операцій міг би виникнути, 

але не виникнув, має бути оподаткований. Інакше кажучи, розрахунок податкових 

зобов’язань робиться виходячи з ринкових цін по угодах між взаємопов’язаними платниками 

податків так, начебто ці компанії були незалежні (знаходилися «на відстані витягнутої 

руки»). Цей принцип прийнятий як спосіб захисту держави в повному та своєчасному 

отриманні податкових платежів. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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обов’язковість проведення якого передбачено законом, визнаються 
такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»; 

– якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, 

переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог 

кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із 

законодавством, умови, сформовані під час такого продажу, визнаються 

такими, що відповідають принципу «витягнутої руки». 

З метою здійснення контролю за трансфертним ціноутворенням 

податкове законодавство пов’язаними особами визначає юридичних 

та/або фізичних осіб, відносини між якими можуть впливати на умови 

або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони 

представляють, з урахуванням таких критеріїв
120

: 

1) для юридичних осіб: 

– одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано 

(через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами
121

 іншої 

юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; 

– одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або 

опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій 

юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків; 

– одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення 

щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів 

кожної такої юридичної особи; 

– одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення 

щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу 

колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої 

юридичної особи; 

– принаймні 50% складу колегіального виконавчого органу та/або 

наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті 

самі фізичні особи; 
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 Господарський кодекс визначає корпоративні права як права особи, частка якої 

визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають 

правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання 

певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої 

відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними 

документами [Господарський кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
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– одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені 

(обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або 

уповноваженого ним органу); 

– юридична особа має повноваження на призначення (обрання) 

одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на 

призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального 

виконавчого органу або наглядової ради; 

– сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від 

однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної 

фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією 

юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує 

суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових установ 

та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більше 

ніж у 10 разів); 

2) для фізичної особи та юридичної особи: 

– фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через 

пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у 

розмірі 20 і більше відсотків; 

– фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий 

виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не 

менш як 50% складу її колегіального виконавчого органу або 

наглядової ради; 

– фізична особа здійснює повноваження одноособового 

виконавчого органу в такій юридичній особі; 

– фізична особа має повноваження на призначення (обрання) 

одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на 

призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального 

виконавчого органу або наглядової ради; 

– сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від 

фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів 

(позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, 

наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної 

особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази 

(для фінансових установ та компаній, що провадять виключно 

лізингову діяльність, – більше ніж у 10 разів); 

3) для фізичних осіб – чоловік (дружина), батьки (у тому числі 

усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі 
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усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, 

піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування. 

Розмір частки володіння корпоративними правами 

розраховується у разі: 

– опосередкованого володіння (в одному ланцюгу) – шляхом 

множення часток володіння корпоративними правами; 

– володіння через кілька ланцюгів – шляхом підсумовування 

часток володіння корпоративними правами в кожному ланцюгу. 

Визначення ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, 

виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої 

операції, здійснюється за одним із методів, наведених у табл. 1.8. 

Таблиця  1.8 

Методи визначення ціни у контрольованих операціях* 

№
 з

/п
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*
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Характеристика Сфера застосування 

1 2 3 4 
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Базується на порівнянні ціни товарів (робіт, послуг), застосованої під час 
контрольованої операції, з ринковим діапазоном цін*** на ідентичні (а за їх 
відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги) у зіставних операціях.  

Примітка: відповідно до норм податкового законодавства, платник податків 
може використовувати будь-який метод визначення ціни у контрольованих 
операціях, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак у разі, коли 
існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни 
(аналогів продажу), і будь-якого іншого методу, застосовується саме метод 
порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). 

Таким чином, Податковий кодекс України фактично визначає метод 
порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) не лише пріоритетним, але 
й можливо основним для цілей трансфертного ціноутворення в Україні. 
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Метод полягає у зіставленні валової 
рентабельності контрольованої операції, 
отриманої під час подальшої реалізації 
(перепродажу) товарів (робіт, послуг),  що 
були придбані в контрольованій операції, з 
ринковим діапазоном валової 
рентабельності***.  

Валова рентабельність визначається як 
частка валового прибутку у чистому доході 
(виручці) від реалізації товарів (робіт, 
послуг), розрахованому без урахування 
акцизного податку, мита, податку на 
додану вартість, інших податків та зборів. 

Застосовується: 
– для визначення відповідності 

ціни товару, за якою останній 
придбавається під час здійснення 
контрольованої операції та 
перепродається непов’язаним особам; 

– якщо під час перепродажу 
товару здійснюються наступні 
операції: 

а) підготовка товару до 
перепродажу та його 
транспортування (поділ товарів на 
партії, формування поставок, 
сортування, перепакування); 

б) змішування товарів, якщо 
характеристики кінцевої продукції 
(напівфабрикатів) істотно не 
відрізняються від характеристик 
змішуваних товарів. 
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Продовження табл. 1.8 
1 2 3 4 
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Передбачає  визначення відповідності 

ціни товарів (робіт, послуг) контрольованої 
операції звичайній ціні, шляхом 
порівняння валової рентабельності 
собівартості контрольованої операції з 
ринковим діапазоном валової 
рентабельності собівартості у зіставних 
операціях. 

Валова рентабельність собівартості 
визначається як частка валового прибутку 
у собівартості реалізованих товарів (робіт, 
послуг). 

Застосовується, зокрема, під час: 
– виконання робіт (надання 

послуг) особами, які є пов’язаними з 
отримувачами результатів таких 
робіт (послуг); 

– реалізації товарів, сировини або 
напівфабрикатів за договорами між 
пов’язаними особами; 

– реалізації товарів (робіт, послуг) 
за довгостроковими договорами 
(контрактами) між пов’язаними 
особами. 
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Ґрунтується на порівнянні 
рентабельності контрольованої операції з 
ринковим діапазоном рентабельності*** у 
зіставних операціях. 

Рентабельність визначається як частка 
прибутку  від операційної діяльності у 
чистому доході (виручці) від реалізації 
товарів (робіт, послуг), розрахованому без 
урахування акцизного податку, мита, 
податку на додану вартість, інших податків 
та зборів. 

Застосовується у разі відсутності 
або недостатності інформації, на 
підставі якої можна обґрунтовано 
зробити висновок про достатній 
рівень зіставності комерційних та/або 
фінансових умов контрольованої та 
зіставних операцій під час 
використання методів ціни 
перепродажу та «витрати плюс». 
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Полягає у зіставленні фактичного 
розподілення отриманого сукупного 
прибутку між сторонами контрольованої 
операції з розподіленням прибутку, 
здійсненим на економічно обґрунтованій 
основі між непов’язаними особами. 

Для розподілу між сторонами 
контрольованих операцій сукупного або 
залишкового прибутку (збитку) всіх сторін 
зазначених операцій враховуються такі 
показники: 

– розмір витрат, понесених кожною із 
сторін контрольованих операцій у зв’язку 
із створенням нематеріальних активів; 

– характеристика персоналу, залученого 
кожною стороною, включаючи його 
чисельність і кваліфікацію; витрачений 
персоналом час;  

– обсяг витрат на оплату праці; 
– ринкова вартість активів, що були 

використані кожною стороною 
контрольованих операцій та мали вплив на 
розмір фактично отриманого прибутку 
(збитку) контрольованих операцій; 

– інші показники, які пов’язані з 
виконанням функцій, використанням 
активів, прийнятими комерційними 
ризиками та розміром фактично 
отриманого прибутку (збитку) кожною 
стороною контрольованих операцій. 

Метод використовується, зокрема, 
у разі наявності: 

– істотного взаємозв’язку між 
контрольованими операціями та 
іншими операціями, що 
здійснюються сторонами 
контрольованої операції з 
пов’язаними з ними особами; 

– у власності (користуванні) 
сторін контрольованої операції прав 
на об’єкти нематеріальних активів, 
що істотно впливають на рівень 
рентабельності. 
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Продовження табл. 1.8 

1 2 3 
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Відповідно до пункту 21.2 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу 

ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України: 

– методику визначення ціни страхового тарифу затверджує Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

– методику визначення ціни банківських послуг затверджує Національний 

банк України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

*Джерело: складено за даними
122

 
**Відповідно до Додатка 7 до Порядку складання Звіту про контрольовані операції

123
 

***Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін та ринкового діапазону 

рентабельності затверджується Кабінетом Міністрів України 

 

Під час вибору методу, що використовується для визначення ціни 

в контрольованій операції, повинні враховуватися:  

– доцільність обраного методу відповідно до характеру 

контрольованої операції, що визначається, зокрема, на основі 

результатів функціонального аналізу контрольованої операції (з 

урахуванням функцій, використаних активів і понесених ризиків); 

– наявність повної та достовірної інформації, необхідної для 

застосування обраного методу та/або методів трансфертного 

ціноутворення; 

– порівнюваність між контрольованими і неконтрольованими 

операціями, використання коригувань для усунення розбіжностей 

між ними. 

З метою податкового контролю за трансфертним ціноутворення 

платник податків та центральний податковий орган використовують 

інформацію, яка містять відомості, що дають можливість співставити 

комерційні та фінансові умови операцій, зокрема: 

а) інформацію про зіставні операції платника податку, а також 

інформацію про зіставні операції його контрагента-сторони 
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 Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції: Наказ 

Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013 р. № 669 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2190-13; Податковий кодекс України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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контрольованої операції з непов’язаними особами; 

б) будь-яку інформацію, що є загальнодоступною та надає 

відомості про співставні операції та осіб
124

. 

Для цілей податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням звітним періодом є календарний рік. Так, платники 

податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані 

операції, зобов’язані подавати одночасно з декларацією з податку на 

прибуток підприємств спеціальний додаток, у якому в спрощеній 

формі зазначають загальну інформацію про контрольовані операції.  

Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним 

контрагентом перевищує 5 млн грн (без урахування податку на 

додану вартість), зобов’язані подавати Звіт про контрольовані 

операції (форму див. у Додатку Е) центральному податковому органу 

до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного 

зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо 

електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 

При цьому, платники податків, що здійснюють контрольовані 

операції, повинні вести та зберігати документацію щодо 

трансфертного ціноутворення. 

Центральний податковий орган, відповідно до пункту 39.4.4 

Податкового кодексу України, має право надсилати платникам 

податків не раніше 1 травня року, що настає за календарним, в якому 

таку контрольовану операцію (операції) було здійснено, Запит на 

отримання документації щодо трансфертного ціноутворення. На 
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 До січня 2015 р. нормами пункту 39.5.3 Податкового кодексу України регламентувалося 

використання лише офіційно визнаних джерел інформації (6 основних та 2 допоміжних 

джерела) про ринкові ціни, перелік яких було встановлено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України №866-р від 23.10.2013 р. Однак, цей обмежений перелік джерел вихідної 

інформації перебував під повним контролем державних органів, а окремі з джерел 

інформації лише з великим перебільшенням можна було назвати комерційними або 

спеціалізованими. Сумніви щодо якості ринкової інформація, поданої у вищезазначених 

джерелах (у переважній більшості із них відсутніми були дані щодо номенклатури товарів, 

що поставляються, виробника і якості продукції, умов поставки та оплати, об’єму поставки, 

умов виконання зобов’язань, а також іншої інформації, без якої процес проведення 

об’єктивного порівняння цін практично унеможливлювався), а також відсутність у згаданому 

переліку міжнародних видань чи баз даних зумовили численні обурення громадськості та 

бізнесу внаслідок чого пріоритетність джерел інформації про ринкові ціни було скасовано.  
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такий Запит платники податків протягом одного місяця з дня 

отримання запиту
125

 подають документацію щодо окремих 

контрольованих операцій, зазначених у Запиті. Така документація 

(сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній 

формі) повинна містити наступну інформацію
126

: 

1) дані про пов’язаних осіб, зокрема: 

– контрагента (контрагентів) контрольованої операції; 

– осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють 

корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і 

більше відсотків. 

При цьому, дані повинні бути такими, що дають змогу 

ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування 

держав (територій), податковими резидентами яких є дані особи); 

2) загальний опис діяльності групи (включаючи материнську 

компанію та її дочірні підприємства), у тому числі її організаційну 

структуру, опис господарської діяльності групи, політику 

трансфертного ціноутворення; 

3) опис операції, умови її здійснення (ціна, строки та інші 

визначені законодавством України обов’язкові умови договорів 

(контрактів); 

4) опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні 

характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і 

виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану 

з якісними характеристиками товару (роботи, послуги); 

5) умови та терміни здійснення розрахунків за операцією; 

6) чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни; 

7) відомості про функції пов’язаних осіб, що є сторонами 

контрольованої операції, про використані ними активи, пов’язані з 
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 До січня 2015 р. для великих платників податків термін подання документації щодо 

трансфертного ціноутворення становив два місяці. Ми вважаємо, що цю норму доцільно 

було б зберегти у нині діючому Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням», 

враховуючи особливий офіційно визнаний статус зазначених платників податків. 
126

 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


НАУКОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ  

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 

 
101 

 

такою контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, 

які такі особи враховували під час здійснення контрольованої 

операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків); 

8) економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для 

визначення умов контрольованої операції та обґрунтування причин 

вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) 

та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок здійснення 

контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок 

ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої 

операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела 

інформації, застосовані для визначення умов контрольованої 

операції); 

9) результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових 

умов операцій; 

10) відомості про проведене платником податку самостійне або 

пропорційне коригування податкової бази та сум податку (у разі його 

проведення). 

Документація з трансфертного ціноутворення подається 

державною мовою, а у випадку подання разом з документацією 

документів, викладених іноземною мовою, платник податків 

одночасно подає переклад таких документів державною мовою. 

Податковий контроль за встановленням відповідності умов 

контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» (рис. 1.10) 

здійснюється шляхом моніторингу та аналізу звітів про 

контрольовані операції та документації з трансфертного 

ціноутворення, будь-яких інших інформаційних джерел та шляхом 

отримання інформаційних матеріалів і висновків, у тому числі в ході 

опитувань уповноважених осіб та/або працівників платника податків, 

а також проведення перевірок з питань повноти нарахування і сплати 

податків під час здійснення контрольованих операцій (далі – 

перевірка контрольованих операцій). 



Розділ 1 
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Рис. 1.10. Блок-схема здійснення податкового контролю 

за встановленням відповідності умов контрольованих 

операцій принципу «витягнутої руки»* 
*Джерело: складено на основі
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Особливості проведення податкових перевірок контрольованих 

операцій представлено у табл. 1.9. 

Таблиця 1.9 

Особливості проведення податкових перевірок 

контрольованих операцій* 
№ 
з/п Ознака Характеристика 

1 2 3 

1 
Суб’єкт 

проведення  

Посадові особи територіального органу Державної фіскальної 

служби України на підставі рішення керівника (заступника керівника) 

ДФС України. Податковий орган зобов’язаний повідомити платника 

податків про прийняття рішення щодо проведення перевірки 

протягом 10 днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше ніж 

за 10 днів до початку перевірки з одночасним направленням запиту 

про надання документів, що підтверджують здійснення фінансово-

господарських операцій. Надання платником податків необхідних 

документів здійснюється протягом 10 днів з дати початку перевірки. 
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 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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Моніторинг контрольованих 

операцій та цін 
Проведення перевірок 

Спостереження 

за цінами, що 

застосовуються 

сторонами 

контрольованих 

операцій 

Аналіз звітів і 

документації з 

трансфертного 

ціноутворення 

Запит з вимогою надати 

протягом 30 календарних 

днів додаткову документацію 

та/або обґрунтування 

звичайної ціни 

Неповна 

документація 

або відхилення 

ціни 
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Продовження табл. 1.9 
1 2 3 

2 
Підстави для 

проведення  

– надсилання повідомлення про виявлені контрольовані операції, 

про які не подано звіт; 

– виявлення за результатами моніторингу відхилення цін 

контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін; 

– неподання платником податку звіту про контрольовані операції; 

– неподання платником податків або подання з порушенням вимог 

документації про контрольовані операції. 

При цьому:  

а) податковій перевірці підлягають контрольовані операції з 

врахуванням 1095-денного терміну давності; 

б) перевірка контрольованих операцій не виключає можливість 

здійснення інших видів податкових перевірок, передбачених 

Податковим кодексом України. 

3 

Застосування 

методів 

визначення 

ціни у 

контрольо-

ваних 

операціях під 

час 

проведення 

перевірок 

Якщо платником податків для визначення ціни контрольованих 

операцій застосовано один із методів, визначених Податковим 

кодексом України, під час проведення перевірки таких 

контрольованих операцій податковими органами застосовується той 

метод, який використаний платником податків, крім випадків, коли 

інспектором буде доведено, що застосований платником податків 

метод не дає змогу правильно визначити ціну контрольованої 

операції. 

4 

Тривалість 

перевірки 

 

Не повинна перевищувати 18 місяців (кожні шість місяців 

проведення перевірки контрольованих операцій контролюючий орган 

подає платнику податків інформацію про поточний стан проведення 

перевірки), однак за необхідності може бути продовжена на строк, що 

не перевищує 12 місяців
128

. При цьому, копія рішення про 

продовження строку проведення перевірки надсилається платнику 

податків протягом 10 календарних днів з дня його прийняття, але не 

пізніше закінчення строку проведення цієї перевірки. Перевірці 

підлягають контрольовані операції, з урахуванням терміну давності 

для нарахування податкових зобов’язань – 2555 днів (діючий до січня 

2015 р. термін давності – 1095 днів). Контролюючий орган не має 

права проводити більше однієї перевірки контрольованої операції 

одного платника податків протягом календарного року
129

. Платник 

податків зобов’язаний забезпечити можливість посадовим особам, які 

проводять перевірку контрольованих операцій, провести опитування 

відповідних посадових осіб або працівників. 
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 Відповідно з діючим до січня 2015 р. податковим законодавством, загальна тривалість 

перевірок контрольованих операцій становила один рік, однак враховуючи сучасні чинні 

норми загальна тривалість перевірок контрольованих операції може становити 2,5 роки (!).  
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 Прийнятий у січні 2015 р. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням»  

дещо «демократизував» норми пункту 39.5.2.4 Податкового кодексу України, зокрема, 

шляхом зниження кількості проведених перевірок контрольованих операцій одного платника 

податків з двох до не більше однієї перевірки протягом календарного року. 



Розділ 1 
 
 

 

 
104 

 

Продовження табл. 1.9 

1 2 3 

5 
Оформлення 
результатів 
перевірки 

Якщо за результатами перевірки виявлено, що умови 
контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають 
принципу «витягнутої руки», що призвело до заниження суми 
податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, 
складається довідка. 

Форма акта (довідки) про результати перевірки контрольованої 
операції та вимоги до його (її) складення встановлюються 
центральним податковим органом. 

Акт про результати перевірки контрольованої операції повинен 
містити документально підтверджені факти відхилення умов 
контрольованої операції від умов, що відповідає принципу «витягнутої 
руки», обґрунтування того, що таке відхилення спричинило заниження 
суми податку, розрахунок суми такого заниження. 

У разі незгоди платника податків або його представника з висновками 
перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати 
перевірки контрольованої операції, вони мають право подати 
заперечення протягом 30 днів з дня отримання акта. Такі заперечення 
розглядаються податковим органом протягом  30 робочих днів. 

6 

Прийняття 
повідомлення-
рішення за 
результатами 
перевірки  

– рішення за результатами перевірки приймається протягом 10 
календарних днів після отримання та розгляду заперечення; 

– оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за 
результатами перевірки контрольованої операції, здійснюється у 
загальному (адміністративному або судовому) порядку. 

7 

Санкції за 
порушення 
законодавства 
щодо 
здійснення 
контрольован
их операцій 

Штрафні санкції за помилки, допущені при розрахунку грошових 
зобов’язань при здійсненні контрольованих операцій за період з 1 
вересня 2013 р. по 31 грудня 2014 р. застосовуються у розмірі 1 грн за 
кожне порушення. У разі самостійного корегування податкових 
зобов’язань з метою трансфертного ціноутворення за період з 1 
вересня 2013 р. по 31 грудня 2014 р. штрафні санкції не стягуються. 

Неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації 
про проведені ним протягом року контрольовані операції до ДФС 
України тягне за собою накладання штрафу у розмірі: 

– 100 мінімальних заробітних плат, розмір яких встановлюється 
відповідним законодавством на 1 січня податкового (звітного) року – 
у разі неподання звіту про контрольовані операції; 

– 5% від суми контрольованих операцій, що не задекларовані у Звіті; 
– 3% від суми контрольованих операцій, щодо яких  документація з 

трансфертного ціноутворення була подана не в повному обсязі, або 
належного обґрунтовані відповідності умов контрольованої операції 
принципу «витягнутої руки», але не більше 200 розмірів мінімальної 
заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані операції. 

При цьому, сплата вказаних фінансових санкцій (штрафів) не звільняє 
платника податку від обов’язку подання звіту (декларації) щодо 
контрольованих операцій та/або документації за запитом ДФС України.  

*Джерело: складено за даними
130
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 Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції: Наказ 

Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013 р. № 669 [Електронний ресурс]. – 
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Матеріали та відомості, отримані податковими органами під час 

здійснення заходів податкового контролю щодо контрольованих 

операцій, можуть бути використані під час проведення перевірки 

інших осіб, які є сторонами таких операцій. 

Загалом, аналізуючи вимоги чинного податкового законодавства 

щодо трансфертного ціноутворення, ватро відзначити, що платникам 

податків (особливо великим платникам податків з відповідним 

офіційним статусом) доцільно самостійно вести облік операцій, які 

можна буде кваліфікувати в майбутньому як контрольовані, 

заздалегідь збирати інформацію стосовно такої діяльності та готувати 

документацію, за допомогою якої вони зможуть обґрунтувати 

відповідність договірних цін контрольованої операції їх ринковому 

рівню. 

У результаті проведеного дослідження концептуальних засад 

організації та здійснення податкового контролю в Україні, в тому 

числі й у сфері  трансфертного ціноутворення, нами виявлено такі 

основні його проблеми: 

1. Нормативно-правові:  

1.1. Недостатній рівень гармонізації вітчизняного податкового 

законодавства з аналогічним у розвинутих країн світу що 

виявляється, насамперед, в наявності значної кількості, порівняно з 

іншими країнами світу, видів: 

а) податків і зборів. Наприклад, Податковим кодексом України 

передбачено сплату вітчизняними платниками податків у 

2013 р. 28 видів податків і зборів, у той час як платники 

податків Польщі сплачували 18 видів платежів, Угорщини – 12, 

Білорусі – 10, Чехії – 8, Росії – 7, а Грузії – лише 5
131

; 

                                                                                                                                                                                                     

Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення: Закон України від 

04.07.2013 р. № 408-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/408-18; Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням: 

Закон України від 28.12.2014 № 72-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/72-19/page; Податковий кодекс України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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б) податкових перевірок. До прикладу, у Швеції податкові органи 

здійснюють 2 види перевірок, в Італії, Казахстані, Узбекистані, 

США та Канаді – 3 види. Податковим кодексом Російської 

Федерації передбачено здійснення лише камеральних і виїзних 

перевірок
132

. Вітчизняне податкове законодавство регламентує 

проведення камеральної, фактичної та документальної 

перевірок, при чому остання поділяється на планову та 

позапланову, виїзну та невиїзну. 

1.2. Незрозумілість і нестабільність податкового законодавства. 

За даними Всеукраїнського моніторингу громадської думки щодо 

діяльності органів Державної фіскальної служби України
133

, у процесі 

якого у 2011 р. було опитано 46619 респондентів різного віку в усіх 

регіонах України, 29,2% опитаних вважають, що на авторитет 

податкової служби негативно впливають недосконалість і 

нестабільність податкового законодавства, 16,1% – його часті зміни, 

12,4% – неоднозначне тлумачення норм податкового законодавства, 

7,9% – великі штрафні санкції i високі ставки податків. Крім цього, 

мають місце і такі чинники, як скорочення штатної кількості 

працівників органів ДФС і плинність кадрів (5,5%), а також важка та 

заплутана звітність (7,8 %)
134

. 

1.3. Неузгодження та дублювання в податковому законодавстві  

умов проведення низки видів податкових перевірок, а також функцій 

контролюючих органів, що може зумовлювати, зокрема, збільшення 

тягаря податкового контролю на суб’єкти господарювання та 

провокувати неправомірні дії контролюючими органами. 

1.4. Неврегульованість питання продовження терміну здійснення 

податкової перевірки у випадках тривалого захворювання працівника 

контролюючого органу. 

1.5. Недосконалість організаційно-інституційного забезпечення 
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податкового контролю за трансфертним ціноутворенням
135

. Зокрема:  

– незважаючи на те, що Податковим кодексом України 

регламентовано періодичність проведення перевірок контрольованих 

операцій, а саме не більше однієї перевірки протягом календарного 

року, проте, відповідно до ст. 35.5 Кодексу, це не перешкоджає 

проведенню інших видів перевірок (камеральних, документальних чи 

фактичних)
136

. Таким чином, наявність вказаної норми зумовлює 

зростання навантаження податковим контролем на бізнес, тим паче 

що, враховуючи норми чинного законодавства, загальна тривалість 

перевірок контрольованих операції може становити 2,5 роки; 

– у законодавстві щодо трансфертного ціноутворення не 

враховано особливостей ведення експортоорієнтованого агробізнесу. 

Так, для агротоварів (зокрема, зерна) ціна укладеної підприємством 

угоди може відрізнятися від обчисленої податковими органами 

ринкової ціни на 5%. Проте цей діапазон цін надто вузький, оскільки 

ціна сировини залежить від великої кількості факторів, відтак, навіть 

протягом короткого періоду ціни на окремі партії одного і того ж 

виду агросировини можуть відрізнятися від середньої на 20-25%; 

– постає питання про ефективність податкового контролю за 

трансфертним ціноутворенням, враховуючи те, що Податковий 

кодекс України містить досить широкий перелік контрольованих 

операцій з метою трансфертного ціноутворення, що не відповідає ні 
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 Зокрема, за даними Державної фіскальної служби України з-під оподаткування через 
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більше 50 країн світу розробили законодавство з регулювання трансфертного ціноутворення. 

В Україні відповідне законодавство було прийняте у 2013 р., однак на сьогодні як бізнес, так 

і податкові органи не готові до застосування прийнятих законодавчих нововведень ні 

методологічно, ні організаційно та практично. 
136

 При цьому, під час проведення перевірки контрольованих операцій не допускається 
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Рекомендаціям ОЕСР, ні передовій світовій практиці. Зокрема, в 

Україні контрольованими, крім операцій із пов’язаними особами, є 

також операції на основі бартеру та з суб’єктами бізнесу, що не є 

платниками податку на прибуток на загальних умовах. Такий перелік 

включає всіх нерезидентів, суб’єктів із пільговим оподаткуванням, 

незалежно від того, чи є вони пов’язаними, а отже, й чи є передумови 

для існування «неринкових» відносин між ними; 

– недосконалість законодавчого регламентування процедури 

укладання договорів про ціноутворення між великими платниками 

податків і податковими органами; 

– викликає здивування ідея прив’язки суми штрафних санкцій до 

суми контрольованих операцій (контрольовані операції можуть 

здійснюватися на мільярдні суми, при цьому ухилення від 

оподаткування за такими операціями може бути незначним, 

наприклад ненавмисні помилки бухгалтера). На наш погляд, в даному 

випадку необхідною є прив’язка розміру штрафів саме до суми 

несплачених податків (таким шляхом пішли, зокрема, США та Росія);  

– контроль за трансфертними цінами покладено на інспекторів 

територіальних податкових органів, а не на спеціально навчений 

центральний апарат або спеціалізовані структури, які діяли б у складі 

територіальних податкових органів (враховуючи іноземний досвід). 

Відтак, сумніви викликає належний рівень фахової підготовки 

податкових інспекторів у сфері трансфертного ціноутворення в усіх 

регіонах України, тим паче враховуючи короткий проміжок часу між 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», входженням 

його у дію (два місяці) та зміною левової частки його норм у січні 

2015 р. у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового 

контролю за трансфертним ціноутворенням».  

2. Організаційно-управлінські:  

2.1. Недосконалість ризикоорієнтованої системи відбору 

платників податків до перевірок і недостатня ефективність її 

застосування, що зумовлюється, насамперед, недосконалістю та 

неоднозначністю трактувань податкового законодавства. Серед 

іншого, це спричинює низьку ефективність як податкового контролю, 

так і системи адміністрування податків загалом. 



НАУКОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ  

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 

 
109 

 

2.2. Низька поінформованість, особливо  представників 

середнього бізнесу, щодо змін у нормативному забезпеченні 

податкового контролю. 

2.3. Низька податкова культура та дисципліна у суспільстві. 

3. Фінансові: 

3.1. Недостатнє фінансування органів податкового контролю; 

значний розрив в обсягах кошторисного фінансування податкових 

органів у розрізі регіонів. 

3.2. Відсутність належної мотивації праці податкових 

інспекторів. 

3.3. Недостатні розміри відшкодування завданих державі збитків, 

спричинених ухилянням суб’єктів господарювання від оподаткування 

(частка сплачених податкових зобов’язань з узгоджених за 

результатами перевірок, проведених  податковими інспекторами 

України, становила у 2012 р. – лише 24,3%).  

Крім того, гострою проблемою гармонізації відносин держави і 

платників податків є формування єдиної судової практики вирішення 

позовів за результатами податкових перевірок, у тому числі 

адміністративних, що пояснюється, насамперед, невисоким фаховим 

рівнем (щодо розгляду справ про податкові правопорушення) 

значного числа суддів і недостатньою компетенцією частини 

представників органів податкової служби. 

Підсумовуючи сказане, слід наголосити на необхідності 

забезпечення реалізації узгодженого механізму податкового 

контролю, у якому були б чітко прописані його мета, види, форми, 

методи і важелі, у тому числі єдина методологічна база реалізації 

контрольних процедур на основі врахування і узгодження інтересів 

економічних суб’єктів задля формування максимально зручних і 

необтяжливих умов адміністрування податків в Україні, зниження 

неформальної (корупційної) складової податкового контролю та 

забезпечення гармонізації взаємовідносин учасників контрольно-

перевірочної роботи.  
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1.6. Домінантні характеристики ефективності податкового  

контролю та системи її оцінювання 

 

Актуальність питання підвищення ефективності контрольно-

перевірочної роботи податкових органів зумовлене залежністю від 

ефективної системи податкового контролю умов для повномірного 

виконання податками своєї фіскальної функції – формування 

грошових ресурсів, економічного добробуту держави та її фінансової 

безпеки. 

Поняття «ефективність» походить від латинського effectivus – 

діяльний, творчий. Сучасна наукова думка характеризується 

різнобічністю підходів до трактування цієї категорії, які нами 

систематизовано та наведено табл. 1.10. 

Таблиця 1.10 

Систематизація наукових трактувань поняття «ефективність»* 
Підхід Автор Поняття 

Т
ео

р
ет

и
к
о
-с

у
тн

іс
н

и
й

 

А. Шеремет, 

Р. Сайфулін 

«...  – складна категорія, що характеризується 

результативністю роботи підприємства та рентабельністю 

його капіталу, ресурсів або продукції» 

П. Друкер 
«...  – наслідок того, що «правильно створюються потрібні 

речі»  

Г. Башнянин, 

В. Іфтемічук 
«...  – здатність приносити ефект, робити дію»  

М. Мескон, 

М. Альберт, 

Ф. Хедоурі 

«...  – внутрішня ефективність, економічність, яка оцінює 

найкраще використання ресурсів» 

Міжнародний 

стандарт 

управління  

ІSO: 

9000:2000 

«...  – відносний ефект (досяжний результат в його 

матеріальному, грошовому, соціальному вираженні); 

результативність процесу, операцій, проекту, що 

визначається як відношення ефекту – результату до витрат, 

що забезпечують його здобуття» 

М
ет

о
д

о
л
о

гі
ч

н
и

й
 

П. Орлов 

«...  – співвідношення результату або ефекту будь-якої 

діяльності і витрат, пов’язаних з її виконанням. Причому 

це може бути як співвідношення результату і витрат, так і 

співвідношення і результатів діяльності»  

Г. Новосьолова 

«...  – відношення чистих позитивних результатів 

(перевищення бажаних наслідків над небажаними) і 

припустимих витрат»  

Т. Сініцина 
«...  – співвідношення ефекту та витрат на його 

здійснення» 
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Продовження табл. 1.10 
Ц

іл
ь
о

в
и

й
 

Ю. Сурмін 
«...  – показник успішності функціонування системи для 

досягнення встановлених цілей»  

А. Виварець, 

Л. Дістергефт 
«...  – характеризує ступінь досягнення поставленої мети»  

О. Устенко 

«...  – комплексне вираження кінцевих результатів 

використання засобів виробництва та робочої сили за 

певний період часу»  

С
и

ст
ем

н
и

й
 

С. Мочерний 

«... – здатність приносити ефект, результативність процесу, 

проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, 

результату до витрат, що забезпечили цей результат»  

В. Андрійчук 

«... – це результативність певної дії, процесу, що 

вимірюється співвідношенням між отриманим результатом 

і витратами (ресурсами), що його спричинили»  

В. Парето 

«... – це такий стан справ, при якому неможливо здійснити 

жодної заміни, яка в більшій мірі задовольняє бажання 

однієї людини, не завдаючи при цьому збитку, задоволень, 

бажань іншої»  

В. Нусінов, 

А. Турило, 

А. Темченко 

«...  – є результативність, тобто результат діяльності 

(ефект), який одержує суспільство, підприємство або 

окрема людина на одиницю використаних (чи 

застосованих) ресурсів»  

*Джерело: узагальнено за
137 

Загалом, з економічної точки зору, ефективність – це відносний 

ефект (досяжний результат у його матеріальному, грошовому, 

                                                            
137

 Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / 

В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 9.; Башнянин Г. І. Навчальний економічний словник-

довідник. Для студентів ВНЗ освіти I – IV рівнів акредитації. – 2 вид. / Г. І. Башнянин, 

В. С. Іфтемічук. – Л. : Магнолія-2006, 2008. – 667 с.; Выварец А. Д. Эффективность 

производства : теория, методология и методика оценки / А. Д. Выварец, Л.В. Дистергефт // 

Экономическая эффективность: теория, методология, практика : сб. научн. стат. – 

Екатеринбург : УГТУ, 2000. – С. 323; Економічна енциклопедія: В 3 т. Т.1 / Редкол. : С. В. 

Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2002. – С. 508.; Куценко А. В. Організаційно-

економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства споживчої 

кооперації України : монографія / А. В. Куценко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 205 с; 

Новосьолова Г. Г. Ефективність функціонування органу державного управління / Г. Г. 

Новосьолова // Теорія та практика державного управління, 2009. - № 1 (24). – С. 130-138; 

Рац О. М. Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства» / 

О. М. Рац // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – №15. 

– С. 275–285; Экономика предприятия : учебник / [под ред. С.Ф. Покропивного]. – К. : 

КНЭУ, 2003. – С. 234.; Ященко О. І. Економічні та соціальні аспекти оцінки ефективності / 

О. І. Ященко, О. П. Романюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.6 – С. 237-

238; Does ISO 9000 certification pay? // ISO Managements System. 2002. Juli – August. P.3140. 
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соціальному вираженні)
138

. 

Сучасний міжнародний стандарт управління ІSO: 9000:2000 

розглядає категорію «ефективність» (efficiency) як співвідношення 

між досягнутим результатом і використаними ресурсами
139

, 

розмежовуючи її від поняття «результативність» (effectiveness), під 

якою розуміється ступінь реалізації запланованої діяльності та 

досягнення запланованих результатів
140

. 

Низка учених
141

 вважає, що ефективність – це сукупність ефектів, 

одержаних від проведення контролю, що включають соціальний, 

організаційний та економічний ефекти. 

Цікавим є підхід до оцінки ефективності державного фінансового 

контролю авторів
142

, які розрізняють народногосподарську ефективність 

та ефективність роботи органу фінансового контролю. 

Народногосподарська ефективність визначається як сума окремих ефектів 

від проведення контролю, які можна класифікувати таким чином:  

1) соціальний ефект (за підсумками контрольних операцій 

застосовуються заходи до осіб, що допустили порушення фінансового 

законодавства, що тягне за собою довіру суспільства до державної 

влади, підвищується її професіоналізм тощо);  

2) організаційний ефект (за підсумками контролю пропонуються і 

реалізуються заходи щодо поліпшення структури державної влади);  

3) економічний ефект (у результаті контролю повертаються 

неправомірно використані кошти, поліпшується діяльність державних 

органів у плані економії та підвищення ефективності використання 

державних коштів). Своєю чергою ефективність роботи органу 

фінансового контролю визначається як відношення суми грошових 

виразів соціального, організаційного та економічного ефектів до 

                                                            
138

 Экономика предприятия : учебн. / [под ред. С.Ф. Покропивного]. – К. : КНЭУ, 2003. – С. 234. 
139

 Does ISO 9000 certification pay? // ISO Managements System. 2002. Juli – August. P.3140. 
140

 ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів 

(ISO 9000:2005, IDT). – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 28 с. 
141

 Басанцов І. В. Державний фінансовий контроль як дійовий інструмент підвищення 

ефективності державних цільових програм / І. В. Басанцов // Механізм регулювання 

економіки. – 2005. – №4. – С. 239; Белобжецкий И. А. Финансовый контроль и новый 

хозяйственный механизм / И.А. Белобжецкий. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 256 с.; 

Жуков В. А. Государственный финансовый контроль [Текст] / В.А. Жуков, С. П. Опенышев. 

– М., 1999. – 385 с. 
142

 Жуков В. А. Государственный финансовый контроль [Текст] / В.А. Жуков, С. П. 

Опенышев. – М., 1999. – 385 с. 
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витрат на утримання органу фінансового контролю. Ефективність 

роботи органу фінансового контролю залежить, насамперед, від 

роботи його структурних підрозділів та інспекторів
143

. 

Ефективність податкового контролю низкою вчених, зокрема
144

, 

визначається як досягнення його мети з мінімальними витратами 

державних ресурсів, що узгоджується з економічною ефективністю. 

Однак ми вважаємо, що у процесі здійснення контрольно-перевірочної 

роботи податковими органами витрати державних ресурсів слід 

оптимізувати, а не мінімізувати. Тому, враховуючи мету податкового 

контролю, вважаємо, що його ефективність характеризується рівнем 

управлінської діяльності податкових органів, здатної забезпечити 

надходження податкових платежів до бюджету своєчасно та в повному 

обсязі при оптимальному розмірі понесених витрат. 

Ефективність податкового контролю, у вузькому значенні, – це 

показник, що характеризується співвідношенням витрат на 

здійснення контрольно-перевірочної роботи та результатів діяльності 

суб’єктів контролю. Інакше кажучи, критерієм ефективності 

податкового контролю буде співвідношення результату, досягнутого 

податковим органом у процесі його здійснення, до поставленої мети, 

а саме – забезпечення повноти і своєчасності наповнення бюджету, 

повернення до бюджету податкових зобов’язань у сумі, на яку 

ухилилися від сплати суб’єкти господарювання, а також штрафних 

санкцій, передбачених за податкові правопорушення, до витрат, 

понесених на організацію і проведення цього контролю.   

Оцінювання ефективності податкового контролю дасть можливість 

дослідити якісної характеристики як окремих заходів контролю, так і 

роботи контролюючих органів загалом. Тому основними ефектами 

податкового контролю, на нашу думку, мають бути: 

– дотримання платниками податків податкового законодавства; 

– скорочення кількості податкових правопорушень; 

– оптимізація рівня витрат на здійснення контрольно-

перевірочної роботи, що базується на соціально та економічно 
                                                            
143

 Шутов М. І. Державний фінансовий контроль в Україні (теорія і практика) : монографія / 

М. І. Шутов, В. А. Бабенко, Н.М. Стоянова. – Одеса : Юридична література, 2004. – 136 с. 
144

 Дадашев А. З. Налоговое администрирование в Российской федерации / А. З. Дадашев, А. 

В. Лобанов. – М. : Книжный мир, 2002. – 363 с.; Онищенко В. А. Удосконалення процесів 

підготовки до проведення податкової перевірки / В. А. Онищенко // Фінанси України. – 2003. 

– №6. – С. 14-21. 
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обґрунтованому їх кошторисі з врахуванням особливостей розвитку 

податкової системи та економіки загалом, орієнтується на 

забезпечення максимального рівня добровільної сплати податків; 

– зниження рівня тінізації економіки. 

Російські науковці В. Бурцев, В. Жуков, С. Шохін, С. Опенишев
145

 

у вигляді узагальнюючої кількісної характеристики пропонують 

визначати ефективність контролю через відношення результатів 

контролю до витрат на його проведення. Оцінювати ефективність 

контролю пропонують з двох позицій – комплексної ефективності 

контролю та проміжної ефективності діяльності контролюючих 

органів. Своєю чергою, комплексна ефективність – це ефективність 

трьох складових: соціальної, організаційної та економічної 

ефективності, а проміжна ефективність діяльності контролюючих 

органів – це співвідношення економічних результатів виконання 

подань і приписів; повернення коштів до бюджету, включаючи 

штрафні санкції, та витрат на утримання цих органів. Зазначені автори 

пропонують визначати ефективність контролю за формулою (1.1): 
 

                                Еф=(Ес+Ео+Ее)/З,                                           (1.1) 

 

де Еф – комплексна ефективність; 

Ес – грошове вираження соціального ефекту; 

Ео – грошове вираження організаційного ефекту; 

Ее – грошове вираження економічного ефекту; 

3 – витрати на утримання органу контролю. 
 

Проте ми вважаємо, що за цією формулою неможливо точно 

обчислити грошовий вираз соціального та організаційного ефекту, що 

в підсумку призведе до необ’єктивної оцінки фактичної ефективності 

контрольно-перевірочної роботи.   

Для комплексної оцінки ефективності податкового контролю 

пропонується також використовувати низку показників, зокрема: 

коефіцієнт виявлення податкових порушень за результатами 
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камеральних перевірок, коефіцієнт проведення зустрічних перевірок, 

коефіцієнт спільних перевірок з правоохоронними органами тощо
146

. 

Однак названі коефіцієнти не враховують витрат, понесених 

податковими органами на контрольно-перевірочні заходи, та не 

вказують на отриманий результат податкового контролю, наприклад, 

сплата/несплата до бюджету донарахованих сум податків і штрафних 

санкцій за результатами перевірок, забезпечення/незабезпечення 

повноти та своєчасності сплати податкових зобов’язань до бюджету 

тощо.  

Пропонуючи оцінювати показники діяльності податкових органів 

залежно від напряму податкових правовідносин, А. Шиш виділяє такі 

напрями і показники, що їх характеризують
147

:  

– інформування населення про податкові надходження та 

напрями їх використання; 

– податкова освіта; 

– дотримання платниками податків вимог податкового 

законодавства; 

– правовий захист платників податків; 

– простота здійснення процедур податкових платежів і подачі 

податкової звітності. 

Запропонований автором підхід є важливим для оцінки 

ефективності податкового контролю, однак на наш погляд, наведені 

показники досить загальні та вимагають обґрунтування і деталізації. 

Наголошуючи на тому, що головною метою податкового 

контролю є наповнення бюджетів усіх рівнів і державних цільових 

фондів, А. Чередніченко
148

 для оцінки його ефективності достатнім 

вважає аналіз: 

– коефіцієнта виконання запланованих податкових надходжень, 

що розраховується як відношення фактичних податкових надходжень 

до планових;  

– коефіцієнта своєчасності надходжень платежів у бюджет, що 
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розраховується відношенням платежів, що вчасно, у запланований 

звітний період, надійшли в бюджет до нарахованих за цей період 

податкових платежів; 

– загального коефіцієнта ефективності податкового контролю – 

можна визначати, якщо умовно прийняти суми донарахувань за 

результатами контролю (податкові повідомлення-рішення) у 

відповідному звітному періоді за 1, тоді у разі фактичного 

надходження до бюджету всієї донарахованої суми  податковий 

контроль є ефективним,  менше 1 – неефективним. 

На наш погляд, показники, взяті для розрахунку двох перших 

коефіцієнтів, є лаговими параметрами результативності, обчислення 

яких дасть змогу оцінити отримання/неотримання ефекту від 

попередньо проведеного податкового контролю. 

Податковими органами України оцінка податкового контролю 

проводиться на підставі використання обмеженого переліку 

кількісних показників
149

: 

– питома вага донарахувань за результатами перевірок у 

загальній сумі податкових надходжень; 

– кількість перевірок на одного інспектора; 

– середня сума донарахувань на одну перевірку; 

– питома вага перевірок, що мають донарахування тощо. 

Для узагальнюючої оцінки податкового контролю Міністерство 

по податках і зборах Російської Федерації використовує показники 

донарахованих платежів за результатами контрольної роботи в 

загальній сумі надходжень податків і зборів, співвідношення 

кількості виїзних перевірок з нульовим результатом до загальної 

кількості виїзних перевірок. Обчислення останнього показника 

характеризує, зокрема, якість податкового планування при оцінці 

податкових ризиків. Для аналізу інших офіційних показників 

використовується єдиний підхід – співвідношення результатів 

контрольної роботи до чисельності працівників
150

. Недоліком такого 

підходу, на нашу думку, є надто висока фіскальна орієнтованість 

податкового контролю, спрямована на збільшення донарахувань 
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податкових платежів до бюджету. Крім того, у цьому підході не 

враховано можливість отримання нульового результату у процесі 

податкового контролю, який, на нашу думку, є ймовірним та може 

свідчити про високу податкову культуру платників податків. Тому, 

при оцінці відносних показників контрольно-перевірочної роботи 

податкових органів мають враховуватись і тенденції сплати 

податкових платежів загалом.  

Дослідження наявних методик оцінювання ефективності 

податкового контролю і адміністрування податків, висвітлених у 

працях вітчизняних і зарубіжних науковців, дозволило виділити у них 

низку недоліків, зокрема: 

– застарілість і невідповідність сучасним вимогам 

функціонування податкової системи окремих нормативних значень 

показників оцінки ефективності податкового контролю; 

– здебільшого фіскальна орієнтованість податкового контролю, 

що виявляється у його направленості на нарощення обсягів 

донарахувань податків до бюджету без врахування причинно-

наслідкових зв’язків ухилення платників від оподаткування; 

– відсутність дослідження тенденцій податкової дисципліни та 

податкової культури платників податків, чинників, що їх формують 

(наприклад, зрозумілість норм законодавства, поінформованість 

платників, податковий тягар тощо); 

– визначення об’єктивними критерії і показники 

результативності  податкового контролю без урахування способів 

досягнення цієї результативності. 

Відтак актуальним є удосконалення наявних і розробка нових 

показників оцінки ефективності контрольно-перевірочної роботи 

податкових органів за допомогою яких можна було б:  

– ґрунтовно оцінити результативність податкового контролю як 

ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення 

запланованих результатів (наприклад зниження кількості фактів 

ухилень від оподаткування, зростання частки фактично сплачених 

податкових зобов’язань до бюджету з донарахованих за результатами 

перевірок тощо);  

– охарактеризувати якість контрольно-перевірочної роботи 

податкових органів як показника сприйняття платниками податків 
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форм, методів і способів податкового контролю, що 

використовуються суб’єктами контролю;  

– дослідити чинники впливу на рівень податкової дисципліни та 

культури у суспільстві; 

– визначити позитивні та негативні сторони контрольної роботи, 

інституційні бар’єри і загрози формального та неформального 

характеру; 

– окреслити напрями підвищення ефективності податкового 

контролю.  

Отже, ефективність податкового контролю ми розглядаємо як 

співвідношення результатів та витрат на його проведення. 

Узагальнюючи різні наукові підходи до визначення критеріїв 

ефективності державного фінансового контролю загалом та 

податкового контролю зокрема, наведені в економічній літературі
151

, 

погоджуємося, що оцінювання ефективності податкового контролю 

доцільно здійснити за допомогою таких базових критеріїв, як 

результативність, дієвість та економічність. Однак вважаємо, що: 

– результативність, як зовнішня ефективність, дозволяє 

врахувати обсяги виявлених правопорушень, частку результативних 

податкових перевірок в їх загальній кількості;  

– дієвість – полягає у здатності органів контролю забезпечити 

своєчасне та повне виконання платниками податків податкових 

зобов’язань перед державою, тобто характеризує відповідність 

обсягів виявлених правопорушень та фактично відшкодованих 

збитків за результатами контролю;  

– економічність, як внутрішня ефективність, оцінює 

співвідношення донарахованих за результатами податкових перевірок 

зобов’язань та витрат на здійснення контрою. 
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Кожен із наведених критеріїв може бути оцінений кількісно за 

допомогою системи відповідних показників, склад яких є різним, 

враховуючи специфіку окремого контролюючого органу. 

На наш погляд, оцінювати ефективність податкового контролю 

доцільно, як на основі базових критеріїв, також і з використанням 

додаткового критерію – навантаження. При цьому показники 

оцінювання, розроблені за цим критерієм, мають характеризувати 

ефективність податкового контролю як зі сторони податкових 

органів, так і зі сторони платників податків. 

Результатом проведеного теоретико-методологічного 

дослідження стала побудова схеми оцінювання ефективності 

податкового контролю (рис. 1.11), що, серед іншого, включає 

механізм оцінювання ефективності податкового контролю, який, на 

відміну від наявних, враховує забезпечувальну складову цієї системи, 

а саме включає такі види забезпечення: 

– нормативно-правове – законодавчі документи, що визначають 

правові основи здійснення податкового контролю в Україні; 

– інформаційне – сукупність інформативних матеріалів, в тому 

числі інших державних та місцевих органів влади, що 

використовуються податковими органами під час здійснення 

контрольно-перевірочної роботи; 

– організаційне – сукупність органів різних рівнів, що в межах 

своєї компетенції уповноважені здійснювати податковий контроль;  

– кадрове – висококваліфікований персонал, який забезпечує 

ефективне здійснення контрольно-перевірочної роботи. 

Разом з тим механізм оцінювання ефективності податкового 

контролю є багаторівневим (макрорівень, мезорівень, макрорівень – 

враховуючи багаторівневість ієрархічної організації податкових 

органів України, кожна з яких має свою специфіку і особливості), 

однак включає єдині критерії оцінювання ефективності податкового 

контролю (результативність, дієвість, економічність, навантаження), 

оскільки незалежно від ієрархічного рівня структурного підрозділу, 

мета діяльності податкового органу залишається однаковою. Проте в 

межах кожного критерію ефективності система показників для 

оцінювання ефективності діяльності конкретного органу податкового 

контролю на відповідному рівні буде різною. 
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Крім того, саме через механізм оцінювання ефективності 

податкового контролю відбувається процес практичної реалізації 

запропонованої на рис. 1.11 концептуальної моделі, послідовність 

якої зображено на рис. 1.12. 

 
Рис. 1.12. Етапи оцінювання ефективності податкового контролю* 

*Джерело: складено авторами 
 

На основі концептуальних підходів до оцінювання ефективності 

податкового контролю визначено основні чинники підвищення 

ефективності контрольно-перевірочної роботи, а саме: вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення та процедур планування, організації 

і здійснення контрольно-перевірочної роботи; підвищення кадрового 

потенціалу контролюючих органів, що дозволить забезпечити повноту 

та своєчасність надходжень податкових платежів до бюджету; зниження 

податкового тиску та корумпованості контролюючих органів задля 

формування сприятливого інституційного середовища ведення бізнесу. 

Формування критеріїв оцінювання ефективності 

податкового контролю 

Визначення набору показників за кожним критерієм 

Оцінювання ефективності 
податкового контролю 

Визначення еталонного значення кожного показника 

Формування висновків щодо ефективності податкового 

контролю відповідно до кожного з обраних критеріїв 

з позиції податкового органу з позиції платника податків 

Формування узагальнюючих висновків за результатами 

оцінювання ефективності податкового контролю 

Завершальний етап – розробка заходів щодо підвищення 

ефективності податкового контролю 
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ІІ 

Розділ 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Інституційні деформації системи податкового контролю 

в Україні 

 

2.1.1. Нормативно-правові проблеми здійснення податкового 

контролю 

 

Серед найважливіших проблем сучасного економічного розвитку 

України особливе місце займає проблема підвищення ефективності 

використання державних ресурсів, а разом з тим – і підвищення 

суспільного добробуту. Здійснення податкового контролю – одного з 

інструментів стабілізації потреб держави у грошових і матеріальних 

ресурсах, забезпечення планомірного надходження обов’язкових 

платежів до бюджетів різних рівнів – сьогодні характеризується 

наявністю певних недоліків і прогалин у контрольно-перевірочній 

роботі податкових органів, які, на наш погляд, можна 

систематизувати як проблеми інституційного, в чому числі, 

нормативно-правового, організаційно-управлінського та фінансового 

характеру, дослідження яких сприятиме обґрунтуванню механізмів їх 

вирішення для вдосконалення податкового контролю в Україні. 

Розбудова відвертого та конструктивного діалогу з представниками 

бізнес-спільноти задля створення сприятливого бізнес-клімату – це 

стратегічний вектор роботи вітчизняних податкових органів, 

декларований Планом заходів щодо реалізації Державною фіскальною 

службою України Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2015 р.
152

. Існуванню такого 

діалогу, на наш погляд, має сприяти впорядковане податкове 

законодавство, що забезпечувало б, з одного боку, зниження 

податкового тиску, а з іншого – створювало умови для зростання 

економіки. Однак, саме у податковому законодавстві України 

приховується найбільше проблем, що гальмують це зростання.  

До прийняття Податкового кодексу розвиток вітчизняного 
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податкового контролю характеризується відсутністю чіткого та 

всеохоплюючого законодавчого забезпечення, що регулювало б 

діяльність органів податкового контролю. Натомість існувала значна 

кількість часто не взаємоузгоджених між собою нормативно-

правових актів у цій сфері
153

, що призвело до дублювання 

повноважень окремими суб’єктами податкового контролю, а відтак і 

до надлишкового витрачання бюджетних коштів на контрольні 

заходи, неповного і несистемного підходу до проведення перевірок 

підприємств, а також зростання тягаря податкового контролю. 

Очікувалось, що остаточне розв’язання проблем у сфері 

податкового контролю мало б відбутись з прийняттям Податкового 

кодексу України. Проте у прийнятому в грудні 2010 р. Кодексі 

спостерігається неузгодженість із прийнятими раніше та чинними 

нормативно-правовими актами у сфері оподаткування. Зокрема, ст. 73.5 

Податкового кодексу України передбачається здійснення податковими 

органами зустрічних звірок, що проводяться з метою  отримання 

податкової інформації. Порядок проведення органами державної 

податкової служби зустрічних звірок регламентується і постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. «Про проведення 

органами державної податкової служби зустрічних звірок». Відповідно 

до неї, зустрічні звірки проводяться через письмові запити до платника 

податків, на який слід дати відповідь протягом місяця
154

. Однак у 
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 Закон України «Про державну податкову службу в Україні» як вид перевірок 

встановлював документальну невиїзну перевірку, планову, позапланову виїзну перевірку. 

Позапланові перевірки передбачалися і Законом України «Про податок на додану вартість» 

від 1997 р. Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетами та державними цільовими фондами» від 2000 р. закріплювалося поняття 

камеральної перевірки. Визначення камеральної перевірки містилося також і в наказі ДПА 

України «Про порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання 

податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності – 

юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами» 

від 2010 р. Крім цього, вказаним наказом закріплювалися поняття документальної (як 

перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, що проводиться за 

місцезнаходженням підприємства та/або за місцезнаходженням об’єкта щодо якого 

проводиться така перевірка) та комплексної (як перевірки фінансово-господарської 

діяльності підприємства, якою охоплюються питання повноти нарахування та своєчасності 

сплати всіх видів податків, зборів, інших обов’язкових та інших платежів, контроль за якими 

покладено на органи ДПС України) перевірок. 
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Податковому кодексі України зазначається, що звірки проводяться 

через зіставлення даних первинних та інших документів суб’єкта 

господарювання з метою документального підтвердження 

господарських відносин з платником податків і зборів, а також 

підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, 

що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти 

відображення в обліку платника податків
155

. Крім того, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення 

органами державної податкової служби зустрічних звірок», така звірка  

може бути проведена органом державної податкової служби самостійно 

у разі, коли суб’єкт господарювання  перебуває  на  обліку  в  тому  ж 

органі державної податкової служби, у якому перебуває платник 

податків, або в межах одного населеного пункту
156

. Враховуючи 

сказане, можна констатувати, що в законодавстві дублюються зустрічні 

звірки з документальними позаплановими невиїзними перевірками, що 

також здійснюються на підставі направленого платнику податків листа 

про здійснення такої перевірки, а присутність суб’єкта контролю під 

час її проведення необов’язкова. Вважаємо, для зниження тягаря 

податкового контролю та уникнення колізій у процесі його здійснення, 

цю суперечність необхідно усунути. 

Варто наголосити, що наведене дублювання видів перевірок не 

єдине у вітчизняному податковому законодавстві. Іншим прикладом 

тут слугує фактична перевірка, норми здійснення якої частково 

дублюють документальні позапланові перевірки. Зокрема:  

– обидва види перевірок здійснюються за місцезнаходженням 

платника податків без його попередження про проведення перевірки; 

– як документальна позапланова, так і фактична перевірки не 

передбачаються у плані роботи органу державної податкової служби; 

– проводяться, зокрема, за наслідками перевірок інших платників 

податків або отримання інформації, що свідчить про можливі 

порушення податкового та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на податкові органи. 

                                                            
155
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Крім того, у Листі Міністерства доходів і зборів України від 

10.04.2013 р.
157

 зазначається, що камеральні та документальні 

перевірки проводяться органами Державної податкової служби в 

межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, 

встановлених Податковим кодексом, а фактичні перевірки – 

Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням 

яких покладено на податкові органи. Натомість, у Податковому 

кодексі не визначено чіткого переліку інших нормативно-правових 

актів, керуючись якими контролюючі податкові органи можуть 

здійснювати фактичні перевірки. Кодексом не передбачено норми 

щодо передачі платнику податків копії направлення на проведення 

фактичної перевірки, залишаючи тим самим можливість для 

зловживань працівниками податкових органів. 

Статистика проведення документальних позапланових і 

фактичних перевірок податковими органами Львівській області 

свідчить, що в 2011 р. фактичні проводилися понад як у 1,5 рази 

частіше, ніж позапланові. Таким чином, частка проведених 

фактичних перевірок становила 11,5% від загальної кількості 

податкових перевірок, що менше, ніж позапланових на 3,9 в.п. Обсяг 

сплачених податкових зобов’язань за результатами фактичних 

перевірок у 2011 р. склав 60,96% від загальної суми донарахованих за 

результатами цих перевірок податків і зборів, у 2012 р. – 76,11%. 

Таким чином, можна вважати, що кількість позапланових податкових 

перевірок у 2011 р. було зменшено за рахунок запровадження та 

здійснення фактичних податкових перевірок. Зменшення кількості 

проведення фактичних перевірок у 2012 р. на 45,2%, порівняно з 

аналогічним показником 2011 р., пояснюється впровадженням 

мораторію на проведення таких перевірок для малого бізнесу до 

кінця 2012 р.  

Зазначимо, що запровадження фактичних перевірок стало однією 

з новацій Податкового кодексу України. Терміном «фактичні 

перевірки» в законодавстві просто замінено термін «оперативні 

перевірки»
158

, існування яких свого часу викликало значне 
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невдоволення серед правознавців і суб’єктів бізнесу у зв’язку з 

відсутністю правових підстав для її здійснення, оскільки 

розпорядження ДПА України «Про Порядок проведення оперативних 

перевірок і розгляд матеріалів за ними» було затверджено з 

порушеннями чинних нормативно-правових актів, зокрема не 

узгоджено з положеннями Указу Президента «Про деякі заходи з 

дерегулювання підприємницької діяльності». Таким чином, у 

практиці проведення оперативних перевірок мало місце фіксування у 

відповідних Журналах їх результатів, як результатів позапланових 

перевірок, що посилювало тягар податкового контролю на бізнес. 

Відповідно до розпорядження ДПА України «Про порядок 

проведення оперативних перевірок та розгляду матеріалів за ними» 

від 25 вересня 1998 р. № 272-р, оперативна перевірка – це перевірка 

об’єктів господарювання юридичних осіб, їх філіалів, відділень та 

інших відокремлених підрозділів, що не мали статусу юридичної 

особи, або фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності з 

питань дотримання ними встановленого порядку розрахунків зі 

споживачами за готівку з використанням електронних контрольно-

касових апаратів і товарно-касових книг, грошових документів, 

лімітів готівки у касах та її використання у розрахунках за товари, 

роботи та послуги, наявності свідоцтва про державну реєстрацію 

суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій, торгових патентів, 

інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів 

підприємницької діяльності та марок акцизного збору, а також 

обстеження будь-яких виробничих, складських та інших приміщень, 

що використовувалися як юридична адреса суб’єктів  

підприємницької діяльності або для отримання доходів, сплати 

податку з реклами, збору за паркування автотранспорту, ринкового 

збору, курортного збору, збору за розміщення об’єктів торгівлі, 

неоподатковуваних платежів та з інших питань, що виникають у ході 

оперативної перевірки
159

.  

Вважаємо необхідним удосконалення законодавчого 

регламентування процедур проведення податкових перевірок для 

зменшення державного втручання в підприємницьку діяльність та 
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 Про порядок проведення оперативних перевірок та розгляду матеріалів за ними: 

Розпорядженням Державної податкової адміністрації України № 272-р. від 25 вересня 1998 р. 
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звуження «тіньового» сектору економіки на основі виконання 

податковими органами своїх контрольних функцій відповідно до 

вимог Конституції України, налагодження партнерських 

взаємовідносин між податковими органами та платниками податків.  

Іншою прогалиною Податкового кодексу України є відсутність  

законодавчої регламентації застосування непрямих методів 

податкового контролю. Зокрема, Кодекс визначає податковою тільки 

ту інформацію, що було отримано з офіційних джерел, і не 

передбачає використання податковими органами інформації, 

отриманої у процесі здійснення непрямого податкового контролю. 

Для прикладу, чинний до прийняття Податкового кодексу Закон 

України «Про погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетами та державними цільовими фондами» регламентував 

обставини, що були підставою для визначення податкових 

зобов’язань за непрямими методами, а також загальні правові засади і 

процедурні моменти застосування таких методів
160

. Методика 

визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами була 

регламентована постановою Кабінету міністрів України № 697 від 

27.05.2002 р.
161

 та наказом ДПА України від 5.07.2002 р.  № 312 

«Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов’язань за 

непрямими методами»
162

. Зокрема, останнім визначалося, що непрямі 

методи – це визначення сум податкових зобов'язань платників 

податків за оцінкою витрат платників податків, приросту його 

активів, кількості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму, а 

також оцінкою інших елементів податкових баз, що приймаються для 

розрахунку податкового зобов’язання щодо конкретного податку, 

збору (обов’язкового платежу) відповідно до закону. Проте 

                                                            
160

 Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними 

цільовими фондами: Закон України (втратив чинність) [Електронний ресурс]. – Режим 
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неврегульованим залишалося питання щодо визначення суми 

податкових зобов’язань за непрямими методами, відповідно до 

затвердженої методики, тому вона так і не набула практичного 

застосування.  

Ми переконані, попри трудо- і витратомісткість застосування 

непрямих методів податкового контролю, вони все ж потребують  

широкого впровадження у контрольно-перевірочну роботу 

податкових органів, оскільки дозволять розширити інформаційну 

базу для проведення податкових перевірок. Саме в цьому, на нашу 

думку, і полягає один з основних напрямів удосконалення 

податкового контролю в Україні. 

Недоліком чинної системи податкового контролю в Україні є й 

недостатньо дієвий доперевірочний аналіз, що не дозволяє сповна 

виявляти податкові правопорушення на більш ранній стадії контролю 

і, таким чином, оперативно та з найменшими витратами відреагувати 

на них. Ми вважаємо, що ефективність податкового контролю істотно 

зросте, якщо більша частина потенційних порушень буде визначена 

вже в ході доперевірочного аналізу.  

У Податковому кодексі збереглися законодавчо регламентовані  

до його прийняття підстави для проведення позапланових 

документальних перевірок, зокрема: неподання звітності, ненадання 

відповідей і документальних підтверджень на запити податкових 

органів, декларування від’ємного значення податку на додану 

вартість більше 100 тис. грн, припинення (ліквідації, реорганізації) 

підприємства, на виконання приписів суду, постанови слідчого, 

прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних 

справах, що перебувають у їх проваджені
163

. Поряд з цим 

запроваджено планування документальних перевірок на основі 

ризикоорієнтованої системи. Так, до плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок відбираються платники 

податків, які мають ризик щодо несплати податків і зборів, 

невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на 

органи державної податкової служби
164

. Порядок формування та 

затвердження плану-графіка, перелік ризиків і їх розподіл за 
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 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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ступенями встановлює центральний орган державної податкової 

служби (чинний перелік критеріїв віднесення суб’єктів 

господарювання-юридичних осіб до груп ризику господарської 

діяльності наведено у Додатку В). 

Однак на практиці формування планів-графіків проведення 

податкових перевірок є неефективним, про що свідчать дані рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Динаміка розподілу суб’єктів господарювання - 

юридичних осіб Львівської області за групами ризику 

господарської діяльності у 2008-2013 рр., %* 
*Джерело: складено за даними

165
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 Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи Державної 
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У Львівській області до підприємств з високим рівнем ризику 

господарської діяльності впродовж 2012-2013 рр. було віднесено в 

середньому 11,9% суб’єктів господарювання-юридичних осіб 

(рис. 2.1). При цьому відповідно до Методики розроблення критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності та визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю)
166

, до високого ступеня 

ризику має бути зараховано до 10% суб’єктів господарювання, до 

середнього ступеня ризику – до 30% суб’єктів господарювання, до 

незначного ступеня ризику – 60% і більше суб’єктів господарювання.  

Разом з тим частка підприємств, діяльність яких характеризується 

низьким рівнем ризику несплати податків, у 2013 р. знизилась 

порівняно з аналогічним показником 2008 р. майже вдвічі та 

становила 0,7%. Своєю чергою, частка середньоризикових 

підприємств у Львівській області у звітному році щодо базового 

зросла на 7,8 в.п. і становила 10,8%. Із загальної кількості діючих 

підприємств області 77,1% суб’єктів господарювання не були 

віднесені до жодного ступеня ризику господарської діяльності, що 

вказує на низьку ефективність ризикорієнтованої системи відбору 

платників податків для перевірок, яка становить 22,9%
167

. Як 

наслідок, відсутність у системі податкових перевірок ефективного 

ризик-орієнтованого підходу, чіткої методології віднесення суб’єкта 

бізнесу до групи ризику, призвели до того, що об’єкти з нижчим 

ступенем небезпеки несплати податків зазнали однакового, а 

подекуди навіть більшого адміністративного тиску податкових 

органів, ніж об’єкти з вищим ступенем небезпеки. Це свідчить про 

тотальність охоплення та зростання тягаря податкових перевірок в  

бізнес-середовищі країни. 

Отже, прийняті критерії розподілу суб’єктів господарювання на 

групи ризику вимагають удосконалення, оскільки не дозволяють 

виявляти найбільш ризикових, тобто потенційних порушників 
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податкового законодавства. У результаті до плану-графіка перевірок 

потрапляють підприємства, діяльність яких характеризується 

своєчасністю та повнотою сплати податків і зборів до бюджету. 

Здійснюючи податковий контроль на таких підприємствах, податкові 

інспектори шляхом тиску, суперечливого тлумачення податкового 

законодавства тощо намагаються знайти порушення для здійснення 

хоча б якихось донарахувань до бюджету. А це зумовлює 

зловживання контролюючими органами, зростання економічно 

непродуктивних затрат часу і ресурсів, підвищення навантаження на 

добросовісних суб’єктів господарювання податковими перевірками 

тощо. 

Тому з урахуванням інтеграційних прагнень України в систему 

світового економічного співтовариства, кращої практики 

функціонування податкових систем і реалізації ризикоорієнтованих 

підходів відбору об’єктів перевірок слід гармонізувати чинне 

вітчизняне податкове законодавство із загальноєвропейськими 

нормами, удосконалити організаційно-методологічні підходи до 

здійснення податкового контролю загалом.  

 

 

2.1.2. Корупція як деструктивна девіантна ознака податкового 

контролю в Україні 

Щоб вберегти від корупції державний сектор,  

довелося б скасувати приватний;  

щоб вберегти від корупції установи, довелося б скасувати людей. 

   Стефан Гарчиньський, польський белетрист (1920- 1993) 

 

Проблема всеосяжної корупції в Україні є одним із найбільш 

дестимулюючих чинників формування сприятливого бізнес-

середовища, який зумовив соціально-економічний вибух наприкінці 

2013 р. та став одним із ключових факторів масових протестів в 

Україні у 2014 р. 

Як результат надмірного бюрократичного втручання у 

господарську діяльність, навіть після революції Гідності та обрання 

проєвропейської влади корупція залишається істотною перешкодою 

для ведення бізнесу в Україні. Так, за даними Міжнародної організації 

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E5%F4%E0%ED%20%C3%E0%F0%F7%E8%ED%FC%F1%FC%EA%E8%E9


Розділ 2 
 

 

 
132 

 

Transparency International, індекс сприйняття корупції в Україні у 

2014 р. становив 2,6 балів, як і на Коморських островах та в Уганді
168

. 

З таким результатом наша країна посіла 142-те місце (рис. 2.2) серед 

175 держав світу (у 2009 р. – 146-е, у 2008 р. – 134-е).  

 

Рис. 2.2. Позиції країн світу у рейтингу сприйняття корупції  

в 2012 р. та 2014 р.* 
*Джерело: складено за даними

169
 

                                                            
168

 Найнижчим Індекс сприйняття корупції в Україні, за даними антикорупційної організації 

Transparency International, (за шкалою від 0 до 10, де 0 означає найвищий рівень сприйняття 

корупції, а 10 – найменший) зафіксовано у 2000 р. – 1,5 бали. Тоді нижче України була лише 

Югославія, що перебувала у стадії розпаду та Нігерія. У 2001 р. Індекс сприйняття корупції в 

Україні становив 2,1 бали; у 2002 р. – 2,4; 2003 р. – 2,3; 2004 р. – 2,2. Після Помаранчевої 

революції 2004 р. на тлі зростання в державі політичних та громадянських прав та свобод 

значення Індексу дещо поліпшилося і становило у 2005 р. 2,6 бали (у 2006 р. – 2,8;  у 2007 р. 

– 2,7). Проте, незважаючи на деяке підвищення, цей показник так і не здолав межу у 3,0 

бали, нижче якої корупція у країні вважається «галопуючою». 
169

 Transparency International. Індекс сприйняття корупції за 2012 рік. [Electronic resource]. – 

Mode of access : http://www.transparency.org; Transparency International. Індекс сприйняття 

корупції за 2014 рік. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.transparency.org. 
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Як видно з рис. 2.2, Україна так і не подолала межу «корупційної 

ганьби» – піднявшись у 2014 р. лише на дві позиції, порівняно з 

2012 р., вона залишається тотально корумпованою державою. Такі 

результати спричинені, насамперед, малопомітним поступом у 

руйнуванні корупційних схем, отриманих у спадок від правлячих 

режимів часів незалежності України, корумпованим протекціонізмом 

і злиттям політичних та бізнес-інтересів. Зокрема, фактичний стиль 

життя українських високопосадовців у 2014 р. перевищив їх офіційні 

доходи в середньому у 29 разів
170

.
 
 

Вказане свідчить про погіршення ситуації з корупцією в Україні, 

адже понад третину всіх основних сфер та інституцій населення 

розглядає як надто корумповані (рис. 2.3). Загалом, кожен третій 

українець найголовнішою причиною складної соціально-економічної 

та політичної ситуації в країні у 2013 р. вважав високий рівень 

корупції (Додаток Ж, рис. Ж.1)
171

. 

Дослідження корупційних взаємозв’язків у 2012-2014 рр. показує, 

що сприйняття корупції здебільшого залежить від наявності 

корупційного досвіду, тобто ті громадяни, які були учасниками 

корупційних відносин чи згідні використовувати корупцію у власних 

інтересах, є більш впевненими в її поширеності.  

Однією з найбільш гострих залишається ситуація із 

корумпованістю органів Державної фіскальної служби, які у 2013 р., 

на думку 41,3% населення України, тотально були охоплені корупцією 

(рис. 2.3). У 2012 р. у зв’язку з підприємницькою діяльністю давати 

хабарі, «благодійну допомогу» чи дарунки у податковій інспекції при 

проведенні перевірок доводилося 15,5% опитаних підприємців
172

, а в 

зв’язку з іншими причинами – 17,2%.  

 

                                                            
170

 Матеріали дискусії «Звідки йдуть витоки української корупції та як організувати 

ефективний контроль статків? (В контексті нової редакції закону про запобігання корупції)», 

м. Київ, 10 червня 2014 р. 
171

 Офіційний сайт Центру Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.razumkov.org.ua/  
172

 За даними Фонду «Демократичні ініціативи». Офіційний сайт. – Режим доступу:  

http://www.dif.org.ua/  

http://www.razumkov.org.ua/
http://www.dif.org.ua/
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Рис. 2.3. Поширеність корупції у різних сферах життєдіяльності 

українців у 2013 р. 

*Джерело: складено за даними
173
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 Соціологічні опитування, проведені Центром Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.razumkov.org.ua/ 
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На сьогодні питання захисту прав бізнесу формально покладені 

на Державну службу України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва. За офіційною інформацією ця служба 

покриває 80% усіх питань взаємодії бізнесу та уряду, не враховуючи 

конфліктів у податковій і митній сферах, оскільки будь-яка офіційна 

інформація щодо врегулювання останніх відсутня. Разом з тим, на 

даний час в Україні не запроваджено Інституту бізнес-омбудсмена
174

, 

який міг би стати дієвим арбітром у відносинах влади та бізнесу. 

Адже, бізнес-омбудсмен займається захистом інтересів бізнесу перед 

органами державної влади як всередині країни, так і за її межами. Він 

виступає інструментом вирішення конфліктів і суперечок між владою 

(державою) і бізнесом. 

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії 

корупції в Державній фіскальній службі України, її територіальних 

органах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до сфери її управління, є Головне Управління власної 

безпеки. Крім того, антикорупційний контроль в податкових органах 

у межах своїх повноважень здійснюють органи прокуратури, 

спеціальні підрозділи: по боротьбі з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю Служби безпеки України. Координацію 

діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції в 

податкових органах здійснюють у межах наданих повноважень, 

визначених законами, Генеральний прокурор України та 

підпорядковані йому прокурори. 

У 2013 р. органами прокуратури України завершено 

розслідування кримінальних справ за обвинуваченнями у вчиненні 

корупційних злочинів 77 співробітників Державної фіскальної 

служби України (11% від загальної кількості розглянутих 

прокуратурою справ про корупцію) та 20 співробітників податкової 

міліції (2,9% від загальної кількості розглянутих прокуратурою справ 

про корупцію). У 2012 р. зазначені показники становили 71 та 17 

справ відповідно (табл. 2.1).  

За 11 місяців 2014 р. за фактами вчинення посадовими особами 

органів Державної фіскальної служби України злочинів у сфері 

                                                            
174

Аналогічні інституції існують у США, Росії, Грузії; дискусії про імплементацію в Україні 

тривають з осені 2012 р.  
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службової діяльності правоохоронними органами розпочато 

333 кримінальних провадження за якими здійснюється розслідування, 

з них 258 – за матеріалами підрозділів власної безпеки.  

Таблиця 2.1 
Категорії державних службовців, притягнутих до  

кримінальної відповідальності за вчинення  
корупційних злочинів, у 2012-2013 рр.* 

№ Категорії службовців 

Роки 

З
м

ін
а
 к

іл
ь

к
о
ст

і 

(2
0
1
3
/2

0
1
2
),

 о
д

. 

2012 2013 

к
-с

ть
, 
о
сі

б
 

%
 у

 

за
га

л
ь
н

ій
 

к
іл

ь
к
о
ст

і 

к
-с

ть
, 
о
сі

б
 

%
 у

 

за
га

л
ь
н

ій
 

к
іл

ь
к
о
ст

і 

1 Депутати обласної ради 1 0,1 1 0,1 0 

2 
Службові особи органів місцевого 

самоврядування 
232 26,5 162 23,1 -70 

3 Службові особи райдержадміністрацій 86 9,8 49 7,0 -37 

4 Службові особи облдержадміністрацій 33 3,8 14 2,0 -19 

5 Службові особи прокуратури 9 1,0 14 2,0 5 

6 Службові особи Служби безпеки України 12 1,4 19 2,7 7 

7 
Службові особи Державної фіскальної 

служби України 
71 8,1 77 11,0 6 

8 Службові особи податкової міліції 17 1,9 20 2,9 3 

9 Службові особи митної служби 69 7,9 28 4,0 -41 

10 Службові особи органів внутрішніх справ 264 30,1 221 31,6 -43 

11 Професійні судді 31 3,5 15 2,1 -16 

12 Інші категорії службовців 52 5,9 80 11,4 28 

РАЗОМ 877 100,0 700 100,0 -177 

*Джерело: складено за даними175 
 

До кримінальної відповідальності за скоєння правопорушень у 
сфері службової діяльності за січень-листопад 2014 р. притягнуто 
29 посадових осіб Державної фіскальної служби України, що на 23% 
більше, ніж протягом аналогічного періоду 2013 р. 

Найтиповіші кримінальні корупційні правопорушення, вчинені 
податковими інспекторами України у 2011-2014 рр., наведено у табл. 
2.2. 

                                                            
175

 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.gp.gov.ua/  

http://www.gp.gov.ua/
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Таблиця 2.2 

Найтиповіші кримінальні корупційні правопорушення,  

вчинені податковими інспекторами України у 2011-2014 рр.* 

№ 

з/п 

Кримінальні корупційні 

правопорушення 

(відповідно до 

Кримінального кодексу 

України) 

Частка у 
загальній 
кількості 
вчинених 

кримінальних 
корупційних 

правопорушень, 
% 

Санкція  

(відповідно до Кримінального 

кодексу України) 

1 2 3 4 

1 Зловживання владою або 

службовим становищем 

(умисне, з метою одержання 

будь-якої неправомірної 

вигоди для самої себе чи іншої 

фізичної або юридичної особи 

використання службовою 

особою влади чи службового 

становища всупереч інтересам 

служби, якщо воно завдало 

істотної шкоди правам, 

свободам та інтересам 

окремих громадян або 

державним чи громадським 

інтересам, або інтересам 

юридичних осіб) 

17,9 

арешт на термін до шести 

місяців або обмеження волі на 

термін до трьох років, або 

позбавлення волі на той самий 

термін, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на 

термін до трьох років, із 

штрафом від двохсот п’ятдесяти 

до семисот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян та зі 

спеціальною конфіскацією 

 

2 Службове підроблення:   

а) складання, видача 

службовою особою завідомо 

неправдивих офіційних 

документів, внесення до 

офіційних документів завідомо 

неправдивих відомостей, інше 

підроблення офіційних 

документів 

3,6 штраф до двохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або 

обмеженням волі на термін до 

трьох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на 

термін до трьох років 

б) ті самі діяння, якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки 

 

7,1 позбавлення волі на термін від 

двох до п’яти років з 

позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися 

певною діяльністю на термін до 

трьох років, зі штрафом від 

двохсот п’ятдесяти до семисот 

п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян 

http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10
http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10
http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10
http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 4 

3 Прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою: 

 
 

а) прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання 
службовою особою 
неправомірної вигоди та прохання 
надати таку вигоду для себе чи 
третьої особи за вчинення чи 
невчинення такою службовою 
особою в інтересах того, хто 
пропонує, обіцяє чи надає 
неправомірну вигоду, чи в 
інтересах третьої особи будь-
якої дії з використанням наданої 
їй влади чи службового 
становища  

17,9 

штраф від однієї тисячі до тисячі 

п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

арешт на термін від трьох до 

шести місяців, або позбавлення 

волі на термін від двох до 

чотирьох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на 

термін до трьох років та зі 

спеціальною конфіскацією 

 

б) незаконне збагачення 

(одержання службовою особою 

неправомірної вигоди у 

значному розмірі або передача 

нею такої вигоди близьким 

родичам) 

 

39,3 

штраф від п’ятисот до тисячі 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеження 
волі на термін до двох років, з 
позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на термін до трьох років 
та зі спеціальною конфіскацією та 
з конфіскацією майна 

4 Службова недбалість   
а) службова недбалість, тобто 

невиконання або неналежне 
виконання службовою особою 
своїх службових обов’язків 
через несумлінне ставлення до 
них, що завдало істотної шкоди 
правам, свободам та інтересам 
окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам або 
інтересам окремих юридичних 
осіб 

7,1 

штраф від двохсот п’ятдесяти до 
п'ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
виправні роботи на термін до двох 
років, або обмеження волі на 
термін до трьох років, з 
позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на термін до трьох 
років 

б) те саме діяння, якщо воно 

спричинило тяжкі наслідки 

7,1 

позбавлення волі на термін від 
двох до п’яти років з 
позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на термін до трьох 
років та зі штрафом від двохсот 
п’ятдесяти до семисот п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або без такого 

*Джерело: складено за даними
176

 

                                                            
176

 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.gp.gov.ua/; Офіційний сайт Державної фіскальної служби України 

[Електронний ресурс]. – Peжим доступу: http://sfs.gov.ua/. 

http://www.gp.gov.ua/


АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

 
139 

 

Крім того, за матеріалами про корупційні правопорушення 

органами прокуратури України протягом січня-листопада 2014 р. 

було складено та направлено до суду 103 протоколи про вчинення 

адміністративних корупційних правопорушень
177

, а підрозділами  

Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби 

України – 70 протоколів (+42 протоколи, порівняно з аналогічним 

періодом 2013 р.)
178

. 

Найтиповіші адміністративні корупційні правопорушення, 

вчинені податковими інспекторами України у 2011-2014 рр., наведено 

у табл. 2.3.  

Найбільше у 2011-2014 рр. притягнуто до адміністративної 

відповідальності (у вигляді штрафу) службових осіб податкових 

органів в Донецькій, Луганській, Харківській, Одеській і Київській 

областях. У 2014 р. підрозділами власної безпеки Державної 

фіскальної служби України проведено понад 3,8 тис. службових 

розслідувань і перевірок, за результатами яких винесено 739 

офіційних застережень, до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 966 осіб, звільнено із займаних посад 90 осіб
179

. 

Частка зареєстрованих звернень на сервіс «Пульс податкової» у 

2012-2013 рр. про корупційні дії податкових інспекторів України 

становила 4,1% від обсягу усіх звернень (Додаток Ж, рис. Ж.2).
 
У 

2014 р. підрозділами власної безпеки Державної фіскальної служби 

України перевірено 1,8 тис. скарг і звернень, які надійшли від 

фізичних та юридичних осіб щодо можливих неправомірних дій 

працівників податкових органів, з яких 509 (або 28,3%) повністю або 

частково підтвердилися
180

. 
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Таблиця 2.3 

Найтиповіші адміністративні корупційні правопорушення,  

вчинені податковими інспекторами України у 2011-2014 рр.* 

№ 

з/п 

Адміністративні корупційні 

правопорушення 

(відповідно до Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення) 

Частка у загальній 

кількості вчинених 

адміністративних 

корупційних 

правопорушень, % 

Санкція  

(відповідно до Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення)
181

 

1 Порушення обмежень щодо 

зайняття підприємницькою чи 

іншою оплачуваною 

діяльністю (крім викладацької, 

наукової та творчої діяльності, 

медичної та суддівської 

практики, інструкторської 

практики із спорту)  

17,9 

штраф в розмірі від п’ятдесяти 

до ста двадцяти п’яти 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією 

отриманого доходу від 

підприємницької діяльності чи 

винагороди від роботи за 

сумісництвом 

2 Порушення встановлених 

законом обмежень (заборони) 

щодо одержання дарунка 

(пожертви), у т.ч.: 

 

 

а) порушення встановлених 

законом обмежень щодо 

одержання дарунка 

(пожертви)  

 

51,3 

штраф в розмірі від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією 

такого дарунка (пожертви) 

б) порушення встановленої 

законом заборони щодо 

одержання дарунка 

(пожертви)  

 

12,9 

штраф в розмірі від п’ятдесяти 

до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією такого дарунка 

(пожертви) 

3 Порушення вимог щодо 

повідомлення про конфлікт 

інтересів 

17,9 

штраф в розмірі від десяти до ста 

п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян 

*Джерело: складено за даними
182

  

 

Загалом, серед сучасних соціально-економічних проблем, 

вирішення яких є першочерговим, на думку 63,5% населення є 

боротьба з корупцією
183

 (у 2011 р. – 90,5%
184

, а на початку 2013 р. – 
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47%
185

). За нашими дослідженнями рівень корупції в Україні 

найбільше корелює з рівнем тіньової економіки (R=0,8875), тому 

подолання такої інституційної деформації вітчизняного бізнес-

середовища як корупція сприятиме виходу вітчизняного бізнесу з 

тіні. 

Враховуючи результати проведеного дослідження та беручи до 

уваги підсумки соціологічних опитувань, нами встановлено основні 

ризикові зони вчинення корупційних правопорушень податковими 

інспекторами у процесі податкового контролю: 

По-перше, необґрунтовано широкі «втручальні» повноваження 

податкових інспекторів щодо заборони/обмеження спеціальних видів 

діяльності підприємства (наприклад, торгівля підакцизними 

товарами, надання фінансових послуг, виробництво та  ремонт  

вогнепальної  зброї  невійськового призначення  і  боєприпасів до неї 

тощо); 

По-друге, існування в податкових органах необґрунтованих 

повноважень щодо проведення перевірок (особливо виїзних 

позапланових) «на місці» («на об’єкті»), насамперед у зв’язку з 

неефективністю ризикорієнтованої системи відбору платників 

податків до перевірок. Ризик полягає у створенні під час перевірок 

об’єктивних або умисних перешкод для діяльності підприємства 

внаслідок вилучення певної документації або опечатування складів та 

приміщень, а отже у необхідності сприяти «поблажливості» 

інспекторів тощо
186

. 

По-третє, спрямованість діяльності податкових органів на 

покарання, а не на усунення порушень або їх попередження. Досить 

поширеною є практика встановлення негласних планів перевірок, 

                                                                                                                                                                                                     
184
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виявлення порушень, стягнення штрафів тощо. Виконання таких 

планів стає головним «критерієм ефективності» діяльності 

конкретних інспекторів, що змушує їх вимагати від бізнесу сплати 

найбільших штрафів
187

.  

По-четверте, недостатня гармонізація загального та галузевого 

законодавства. Зокрема, йдеться про: 

а) ідентичність складів правопорушень, передбачених Кодексом 

про адміністративні правопорушення (КУАП) і податковим 

законодавством, які караються штрафами різних розмірів. Тобто, у 

вітчизняному законодавстві існують випадки, коли за аналогічні 

правопорушення, передбачені галузевим законодавством, податкові 

органи самостійно застосовують штрафи. А за ті самі діяння, 

встановлені КУАП, – складають лише протоколи про адміністративні 

правопорушення на підставі яких штрафи накладають суди. 

Наприклад: 

 згідно ст. 155-1 КУАП за порушення порядку проведення 

розрахунків суб’єктами бізнесу податковий інспектор має 

право складати лише протоколи про адміністративні 

правопорушення, а за аналогічні порушення, передбачені ст. 

1 Указу Президента України «Про застосування штрафних 

санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки», – 

накладати штраф; 

 за недотримання суб’єктом бізнесу ст. 164 КУАП «Порушення 

порядку провадження господарської діяльності» податковий 

інспектор має право складати лише протоколи про 

адміністративні правопорушення, а за аналогічні порушення, 

передбачені ст. 8 Закону «Про патентування деяких видів 

господарської діяльності», – накладати штраф. 

б) співпадіння складів адміністративних проступків і 

кримінальних злочинів, які відрізняються розміром завданої шкоди. 
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Зокрема, для визнання певного правопорушення злочином в статтях 

Особливої частини Кримінального кодексу України (ККУ) 

встановлюються у вигляді кваліфікуючих ознак «значні», «істотні», 

«великі» тощо розміри збитків, внаслідок чого певна дія чи 

бездіяльність визнаються злочинними. Положення КУАП, водночас, 

не оперують такими ознаками або в них йдеться про «незначну» 

шкоду. На наш погляд, це надає можливість податковим органам під 

час здійснення контрольно-перевірочного процесу неправомірно 

визнати діяння адміністративним правопорушенням з наступним 

накладенням штрафу, чи кримінальним злочином і передати отримані 

у процесі перевірок матеріали до органу дізнання (оперативні 

підрозділи Служби фінансових розслідувань) чи досудового слідства 

(Слідче управління кримінальних розслідувань – колишня податкова 

міліція) для порушення кримінальної справи. Крім того, до цього 

процесу можуть залучатися інші особи (зокрема, експерти для 

визначення розміру завданої порушенням шкоди). Наприклад, 

податкові інспектори уповноважені виявляти порушення, передбачені: 

 ст. 164 КУАП «Порушення порядку провадження 

господарської діяльності». Ці діяння схожі на злочини, передбачені 

ст. 202 ККУ «Порушення порядку зайняття господарською та 

банківською діяльністю»; 

 ст. 163-2 КУАП «Неподання або несвоєчасне подання 

платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків 

та зборів (обов’язкових платежів)». Ці діяння схожі на злочини, 

передбачені ст. 212 ККУ «Ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів)»; 

 ст. 177-2 КУАП «Виготовлення, придбання, зберігання або 

реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових 

виробів». Ці діяння схожі на злочини, передбачені ст. 204 ККУ 

«Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з 

метою збуту підакцизних товарів». 

У зв’язку зі сказаним необхідним вважаємо усунення:  

а) дублювання складів протиправних діянь в Кодексі про 

адміністративні правопорушення і податковому законодавстві, 

зокрема, шляхом передбачення відповідальності юридичних осіб за 

вчинення адміністративних проступків (замість посадових осіб цих 

юридичних осіб, як регламентовано у податковому законодавстві) і 
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об’єднання всіх складів адміністративних проступків в єдиному 

кодифікованому акті; 

б) співпадіння складів адміністративних проступків і 

кримінальних злочинів у сфері оподаткування. 

Враховуючи проведене дослідження та думку представників 

бізнесу, можна сформулювати основні причини корупції у процесі 

здійснення податкового контролю, які внаслідок подальшого 

закріплення неформальних відносин між бізнесом та податковими 

органами деформують інвестиційне й ділове середовище в Україні: 

 зловживання службовим становищем податкових інспекторів, 

які прагнуть використовувати свої посади з метою особистого 

збагачення;  

 відсутність належного контролю з боку правоохоронних 

органів за їх діями через непрозорість діяльності останніх та низький 

рівень підзвітності;  

 відсутність політичної волі щодо впровадження заходів 

запобігання та протидії корупції в податкових органах;  

 втручання олігархічних груп в прийняття державних рішень, 

недосконалість системи судоустрою;  

 низький рівень ділової етики та організаційної культури у 

бізнес-середовищі, який супроводжується відсутністю практики 

дотримання правил чесної гри та намаганням за будь-яку ціну 

досягти бізнесових цілей, у тому числі за допомогою використання 

незаконних шляхів. 

Зважаючи на те, що серед учасників корупційних відносин з 

державними органами контролю 55% суб’єктів бізнесу 

використовували корупцію для того, щоб інспектор прихильніше 

ставився під час проведення перевірок (Додаток Ж, рис. Ж.3), 

причинами корупції підчас проведення податкових перевірок є й 

бажання об’єкта контролю забезпечити ліберальне ставлення 

контролюючих органів – з одного боку, а з іншого – опортуністична 

(девіантна) поведінка всіх учасників контрольно-перевірочного 

процесу. Інакше кажучи, ставлення до корупції у вітчизняному 

бізнес-середовищі залишається доволі толерантним і 

функціональним: корупція вигідна бізнесменам, а антикорупційні 

заходи є пріоритетними для тих українських компаній, які мають 

іноземних бізнес-партнерів або іноземних інвесторів. При цьому, 
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великий бізнес водночас виступає як об’єкт, і як суб’єкт корупції, 

оскільки часто лобіює для себе вигідні норми законодавства. Мале ж 

підприємництво переважно є об’єктом корупції в Україні.  

Першочергову відповідальність за успішне здійснення люстрації і 

боротьби з корупцією як громадяни, так і бізнес покладають на 

Президента (33%) і владу в цілому (31%), при цьому поділяти 

відповідальність із владою готові лише 11% громадян, які відзначили, 

що за люстрацію та боротьбу з корупцією відповідальним є 

«суспільство в цілому» (Додаток Ж, табл. Ж.1, рис. Ж.4)
188

. 

Низький рівень готовності приватних компаній зайняти активну 

позицію в боротьбі з корупцією в Україні зафіксувало і дослідження, 

проведене за підтримки проекту UNITER. Як свідчать його 

результати, майже половина український підприємств (49%) не має 

чіткої позиції у питаннях корпоративних антикорупційних політик, 

майже кожне третє (32%) підприємство не готове віддати 3-5% свого 

прибутку на ефективну боротьбу з корупцією, й тільки кожне 

четверте підприємство (19%) готове віддати цю частку свого 

прибутку на ефективну боротьбу з корупцією
189

. Таким чином, 

опитування свідчить, що вітчизняний бізнес швидше намагається 

пристосуватися до існуючої ситуації та використати її задля 

отримання особистої вигоди, аніж протистояти їй.  

Отже, корупція в Україні набула ознак системного явища, яке 

поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все 

глибше укорінюючись як основний, швидкий та найбільш дієвий 

протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей. 

Масштаби поширення корупції загрожують національній безпеці 

України, що потребує негайного вжиття системних та послідовних 

заходів, які повинні мати комплексний характер і базуватися на 

єдиній антикорупційній стратегії. 

В умовах соціально-економічних реформ, які здійснюються в 

державі, пріоритетними напрямами антикорупційної політики мають 

стати виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти 

виникненню корупції, а також запобігання спробам їх створити. 
                                                            
188

 Україна-2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування. – К., 2014. – 

60 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ 

upload/2014_Ekonomika_101114_NNN.pdf 
189

 Офіційний сайт UNITER – Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uniter.org.ua/ukr/index.html 
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2.1.3. Податковий контроль та протидія ухиленню від 

оподаткування в системі податкового адміністрування 

 

Проведене дослідження результатів роботи слідчих (колишня 

податкова міліція) і оперативних підрозділів Служби фінансових 

розслідувань Державної фіскальної служби України протягом 2012-

2014 рр. дозволило встановити наступну структуру кримінальних 

правопорушень (відповідно до статей Кримінального кодексу 

України) у сфері оподаткування (рис. 2.4): 
 

 
Рис. 2.4. Структура кримінальних правопорушень  

у сфері оподаткування у 2012-2014 рр.  

(відповідно до статей Кримінального кодексу України)* 
*Джерело: складно за даними

190
  

 

Тобто, левова часка усіх кримінальних правопорушень у сфері 

оподаткування у 2012-2014 рр. пов’язана з ухиленнями від сплати 
                                                            
190

 Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Peжим 

доступу: http://sfs.gov.ua/. 

Ст. 212 - 

ухилення від 

сплати податків, 

зборів 

(обов’язкових 

платежів); 

40,0% 

Інші статті; 

11,7% 

Ст. 209 - 

легалізація 

(відмивання) 

доходів, 

здобутих 

злочинним 

шляхом; 

11,3% 

 

Ст. 191 - привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим 
становищем; 2,2% 

 

Ст. 204 - незаконне 

виготовлення, зберігання, збут 

або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів; 

28,3% 

 

Ст. 205 - фіктивне 

підприємництво; 

6,5% 
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податків, зборів (обов’язкових платежів)
191

. При цьому, питома вага 

викритих правопорушень за ознаками ч.3 ст.212 (ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинені особою, раніше 

судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до 

бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих 

розмірах), склала у 2012-2014 рр. в середньому 73% від усіх викритих 

порушень за ст. 212 Кримінального кодексу України. 

Разом з тим, за результатами проведення організаційно-

розшукових, практичних та тактичних заходів органами фінансових 

розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної 

фіскальної служби – Центрального офісу з обслуговування великих 

платників
192

, у 2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

внесено 378 кримінальних проваджень у сфері оподаткування, з яких 

90 (23,8%) – за ознаками ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України 

(у 2013 р. – 330  кримінальних проваджень, з них за ч.3 ст.212 

Кримінального кодексу України – 47,9%). 

Ухилення від оподаткування історично виникло і розвивалося 

паралельно з появою податків та становленням податкових систем 

країн світу.  

Одним із перших, хто дослідив причини ухилення від 

оподаткування та запропонував напрями вирішення цієї проблеми 

був англійський вчений, економіст і політик – В. Петті (XVII ст.).  

Для вдосконалення механізму стягнення податків і зборів та 

перешкоджанню ухиленню від оподаткування В. Петті вказував на 

необхідність
193

: 

– пропорційного, рівномірного і прозорого встановлення 
                                                            
191

 Зокрема, у 2014 р. в провадженні слідчих органів Державної фіскальної служби України 

перебувало 11 тис. кримінальних справ. З них близько 4,7 тис. – про тяжкі та особливо тяжкі 

злочини у сфері оподаткування. Безпосередньо у 2014 р. розпочато майже 8,4 тис. 

проваджень; до суду направлено понад 1 тис. проваджень; закінчено 4,6 тис. проваджень. За 

направленими до суду провадженнями забезпечено відшкодування збитків, завданих 

державі, у сумі майже 0,7 млрд грн; за закінченими провадженнями – арештовано коштів та 

майна платників податків на суму 296 млн грн [Офіційний сайт Державної фіскальної 

служби України [Електронний ресурс]. – Peжим доступу: http://sfs.gov.ua/]. 
192

 Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби – Центральний офіс з 

обслуговування великих платників [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://officevp.sfs.gov.ua/ 
193

 Доброскок О. В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. – К. : Алерта, 

2012. – С. 154. 
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податків для платників; 

– можливості договірних стосунків між державою і платниками 

податків; 

– протидії корупції серед державних службовців; 

– стабільності податкового законодавства і підготовленості 

платників податків до змін в податковій сфері; 

– врахування регіональних особливостей у встановленні 

елементів податків; 

– підготовленості та участі народу у прийнятті податкових 

законів, що сприятиме здійсненню податкового контролю з 

найменшими витратами; 

– впровадження продуманої системи покарань, орієнтованої на 

запобігання податкових правопорушень; 

– економічного обґрунтування встановлених податків і 

прозорість державних витрат. 

В Україні основні передумови виникнення різноманітних схем 

ухилення від оподаткування пов’язані з введенням податку на додану 

вартість, а також їх використанню платниками податків протягом 

багатьох років «сприяла» недосконалість вітчизняної законодавчої бази.  

Відсутність єдиного підходу до трактування категорії «ухилення 

від сплати податків» зумовлює необхідність розглянути наявні в 

економічній та юридичній наукових літературах точки зору щодо 

вказаної проблематики (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Основні підходи до трактування категорії  

«ухилення від сплати податків»* 

О
сн

о
в

н
а
 

о
зн

а
к

а
 

Автор Трактування поняття «ухилення від сплати податків» 

1 2 3 

Н
ез

ак
о
н

н
і/

п
р
о
ти

п
р
а

в
н

і 
д

ії
 

Є. Вилкова, 
М. Романський, 
С. Жестков   

«…здійснюється у вигляді незаконного використання 

підприємством податкових пільг, несвоєчасної сплати податків, 

приховування доходів, непредставлення або несвоєчасного 

представлення документів, необхідних для сплати податків. 

При ухиленні підприємство чи фізична особа зменшує свої 

податкові зобов’язання або взагалі не сплачує податки, 

використовуючи засоби прямо або непрямо заборонені 

законодавством».  
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 

Н
ез

ак
о
н

н
і/

п
р
о
ти

п
р
ав

н
і 

д
ії

 

В.Вишневський   
А. Вєткін 

«…протиправні діяння щодо зменшення податкових 

зобов’язань, які тягнуть за собою, в разі виявлення, 

відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Ухилення від оподаткування – це безумовно незаконні способи 

відходу від сплати податків незалежно від того, умисно або 

неумисно були вчинені ці діяння». 

А. Загородній, 
Г. Вознюк  

«…свідомі дії платника податків, спрямовані на несплату 

податків через заниження відомостей про обсяг доходів чи 

вартість майна, які підлягають оподаткуванню, або їх повне 

приховування. Такі дії є протиправними». 

В. Карпова, 
Л. Карпов 

«…уникнення податкових платежів шляхом використання 

заборонених законодавством способів та прийомів». 

С. Барулін, 
О. Єрмакова, 
В. Степаненко 

«…способи зменшення податкових платежів, при яких платник 

податків навмисно уникає сплати податків або зменшує розмір 

своїх податкових зобов’язань з порушенням діючого 

законодавства». 

Н. Сичьов, 
В. Ільїн 

«…повне або часткове уникнення від оподаткування 

незаконними способами, включаючи приховування 

оподатковуваного доходу, скорочення сум податків шляхом 

пред’явлення до податкових відомств заздалегідь неправдивих 

даних або підроблених документів». 

Д
ія

/д
ія

н
н

я
/б

ез
д

ія
л
ь
н

іс
ть

 

Г. Агарков 
«…фінансово-економічні операції, які не мають ділової мети та 

спрямовані на отримання необґрунтованої податкової вигоди». 

Ю. Іванов, 

А. Крисоватий, 

А. Кізима, 

В. Карпова 

«…діяння особи, спрямоване на повну або часткову несплату 
певних податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які 
мають сплачуватися підприємствами (установами, 
організаціями) різних форм власності, а також фізичними 
особами. Фактично ухилення характеризується бездіяльністю, 
тобто невиконанням конституційного обов’язку по сплаті 
податків, зборів, обов’язкових платежів». 

Є. Євстигнєєва, 
А. Крисоватий 
А. Кізима 

«…несвоєчасна сплата податків, неподання документів, 
незаконне застосування податкових пільг тощо».  

Оксфордський 
тлумачний 
словник 

«…приховування податкової бази і/або подання до податкових 

органів завідомо неправдивої інформації». 

Д. Тіхонов, 

Л. Ліпник 

«…зменшення зобов’язань з податкових платежів, засноване на 

свідомому кримінально-карному використанні методів 

приховування доходів та майна від податкових органів, 

створенні фіктивних витрат, а також умисного викривлення 

бухгалтерської та податкової звітності». 

О. Доброскок  

«…певні дії або бездіяльність платників податків (податкових 

агентів), які призводять до порушення норм податкового 

законодавства та відповідальності залежно від виду 

податкового правопорушення». 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 
 

Економічна 

енциклопедія 

«…навмисна несплата податків, що полягає найчастіше у 

прихованні доходів, фактично одержаних юридичними чи 

фізичними особами, заниженні відомостей про вартість майна, 

яке підлягає оподаткуванню, або повному їх приховуванню; 

такі дії переслідуються законом». 

*Джерело: складено за194 
 

Загалом, ухилення від оподаткування можна розглядати з двох 

позицій: 

1) ненавмисне – неусвідомлене ухилення або ухилення, 

пов’язане із незнанням, нерозумінням (невірним розумінням) певних 

норм податкового законодавства, які мають суперечливий зміст; 

відсутністю об’єктивної можливості ознайомитися з окремими 

положеннями податкового законодавства; наявністю технічних 

помилок. Чинниками, що впливають на ненавмисне ухилення від 

оподаткування, є
195

: 

                                                            
194

 Вылкова Е. Налоговое планирование / Е. Вылкова, М. Романовський. – СПб.: Питер, 2004. 

– 633 с.; Жестков С. Правовые основы налогового планирования / С. Жестков. – М.: 

Академический правовой университет, 2002. – 141 с.; Вишневский В. Уход от уплаты 

налогов: теория и практика: монография / В. Вишневский, А. Веткин. – Донецк: НАН 

Украины. Ин-т экономики пром-ти, 2003. – 228 с.; Загородній А. Податки, збори, обов’язкові 

платежі: термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк. – Л.: НУ «Львівська 

політехніка»; «Інтелект-Захід», 2003. – 192 с.; Иванов Ю. Налоговое планирование: 

принципы, методы, инструментарий6 монография / Ю. Иванов, В. Карпова, Л. Карпов. – 

Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 272 с.; Барулин С. Налоговый менеджмент / С. Барулин, Е. 

Ермакова, В. Степаненко. – М.: Омега-Л, 2008. – 269 с.; Толковый словарь аудиторских, 

налоговых и бюджетных терминов / под ред. Н. Сычева, В. Ильина. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 272 с.; Агарков Г. Противодействие налоговой системы теневой 

экономической деятельности / Г. Агарков. – Екатеринбург: Ин-т экономики УроРАН, 2007. – 

278 с.; Проблемы налоговой системы России: теория, опыт, реформа: зб.научн. трудов ИЭПП 

/ А. Золотарева, Е. Серова, И. Храмова и др. – М.: Ин-т экономики переходного периода, 

2000. – Вып. 19. – Т.1. – С. 173-188.; Евстигнеева Е. Основы налогового планирования / Е. 

Евстигнеева. – Спю.: Питер, 2004. – 288 с.; Крисоватий А. Податковий менеджмент / А. 

Крисоватий, А. Кізима. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 308 с.; Карп М. Оптимизация 

налогообложения и незаконное уклонение от уплаты налогов: позиция предпринимателей, 

фискалов и юристов / М. Карп // Учет и аудит. – 2009. – № 13. – С. 32-36.; Тихонов Д. 

Налоговое планирование и минимизация налоговых рисков / Д. Тихонов, Л. Липник. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004. – 253 с.; Економічна енциклопедія [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/57/39/1/14/#58703; Доброскок О. В. 

Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. – К. : Алерта, 2012. – 238 с.      
195

 Доброскок О. В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. – К. : Алерта, 

2012. – С. 128. 

http://studentbooks.com.ua/content/view/57/39/1/14/#58703
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– нормативно-правові – обумовлені суперечливістю 

законодавчих та підзаконних актів податкового законодавства, 

наявністю податкових норм, що мають неоднозначне тлумачення, а 

також не виконанням принципу доступності побудови податкової 

системи держави;  

– контрольно-організаційні, наявність яких свідчить про недоліки 

в організації превентивного контролю (постановка на облік за 

кожним видом податку, прийняття податкової звітності і платежів, 

забезпечення необхідної якісної та оперативної консультаційної 

допомоги тощо); 

– соціально-психологічні – пов’язані з соціально-психологічними 

особливостями посадових осіб, які здійснюють і/або контролюють 

виконання податкових зобов’язань перед бюджетом 

(безвідповідальність, неуважність, низький професійний рівень 

тощо); 

– інші або випадкові – втрата податкових документів, форс-

мажорні обставини контрагентів платника податків та ін. 

2) умисне – передбачає наявність наміру отримати економічну та 

іншу вигоду від несплати податків, тобто це свідомі та навмисні дії 

(бездіяльність), що призводить до порушення норм податкового 

законодавства. 

З точки зору податково-правових стосунків умисне ухилення 

передбачає навмисні, усвідомлені дії (бездіяльність) суб’єкта 

підприємництва (його посадових осіб) або неусвідомлені, які могли і 

мають бути усвідомленими, протиправні дії у сфері оподаткування
196

.  

На думку Н. Тупанческі умисне ухилення від оподаткування 

можна розглядами як ухилення у відкритій формі, виражене у вигляді 

протестів, бунтів. В історії розвитку податкових систем XIV-XX ст. 

переважала саме така форма ухилення. Починаючи з ХХ ст., на думку 

автора, з’являється один з найважливіших феноменів податкових 

систем різних країн світу – ухилення від сплати податків, що 

виявляється у прихованій формі протесту
197

. 

                                                            
196

 Усенко Р. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

оподаткування (за матеріалами проекту Податкового кодексу України) / Р. Усенко // 

Підприємство, господарство і право. – 2003. - №10. – С. 54. 
197

 Тупанчески Н. Уклонение от уплати налогов в сравнительном праве / Н. Тупанчески / 

[Под  ред. Проф. В.С. Комисарова]. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2001. – С. 25-26.  
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Найбільш відома класифікація причин (чинників), що 

обумовлюють ухилення від оподаткування, належить французькому 

вченому-теоретику ХХ ст. П. Годме, який виділяв наступні 

причини
198

: 

– економічні; 

– соціально-політичні; 

– фіскально-технічні (організаційні); 

– моральні (психологічні). 

Д. Соколовський виділяє наступні причини виникнення і прояви 

проблеми ухилення від оподаткування (рис. 2.5): 

 
Рис. 2.5. Причинно-наслідкова ієрархія виникнення і прояви 

проблем ухилення від оподаткування (за Д. Соколовським
199

) 

                                                            
198

 Тупанчески Н. Уклонение от уплати налогов в сравнительном праве / Н. Тупанчески / 

[Под  ред. Проф. В.С. Комисарова]. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2001. – С. 21.  
199

 Соколовський Д. Еволюційний аспект ухилення від обов’язкових платежів і «проблема 

сумісності» / НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2002. – С. 9. 
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Разом з тим, Д. Соколовський виділяє й основні завдання у 

проблемі ухилення від оподаткування з точки зору платника податків, 

податкового інспектора та зовнішнього спостерігача. Однак, ми 

вважаємо, що в сучасних умовах інституційних трансформацій в 

Україні науковий підхід автора потребує деякого вдосконалення з 

метою його адаптації до вітчизняних реалій реформування системи 

оподаткування (рис. 2.6). 

Досліджуючи взаємозв’язок між ставкою податку і мірою 

ухилення Р. Кремер і Ф. Гаварі дійшли висновку, що в певних умовах 

для зниження рівня ухилення необхідне зниження рівня  

прогресивності податкових ставок. У свою чергу, підвищення 

вірогідності виявлення має більший вплив на масштаби ухилення, ніж 

розмір штрафу
200

. Крім вказаних факторів, певний вплив на ухилення 

від оподаткування мають і податкова мораль населення (на думку 

Ф. Коула
201

), його суспільна позиція (на думку А. Сміта
202

) та  

фінансово-економічне становище (на думку Дж. Хендрікса, М. Кін, 

А. Муто
203

, а також М. Кордюкова і А. Чернобай
204

). 

На основі економіко-математичного моделювання впливу різних 

чинників на вибір платника податків щодо ухилення від 

оподаткування В. Вишневський і А. Вєткін дійшли висновку, що 

збільшення чисельності інспекторів і кількості проведених перевірок, 

не вирішують проблему масового ухилення від оподаткування і 

тінізації економіки. На їхню думку, необхідними є проведення 

реальної боротьби з корупцією, ліквідація посередницьких структур, 

що забезпечують ухилення від сплати податків, вдосконалення 

податкового законодавства, а також посилення штрафних санкцій
205

.  

                                                            
200

 Вишневский В. Уход от уплати налогов: теорія и практика / В. Вишневський, А. Веткин. – 

Донецьк: ИЭП НАН Украины, 2003. – С. 128.   
201

 Там само. – С. 34.  
202

 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : 

Издатильство социально-экономической литератури, 1962. – С. 468. 
203

 Кучеров И. Налоговые приступления / И. Кучеров. – М.: Юринфор, 1997. – С. 50-53.   
204

 Кордюкова М. Теоретические и прикладные аспекты развития и управления 

налогообложением / М. Кордюкова, А. Чернобай. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 109.    
205

 Вишневский В. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор налогоплательщика 

/ В. Вишневский, А. Веткин // Вопросы экономики. – 2004. - №2. – С. 96.    
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Рис. 2.6. Простір завдань, наявних у проблемі ухилення від 

оподаткування* 
*Джерело: удосконалено за

206
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Схеми ухилення від оподаткування умовно можна поділити на 

дві категорії: 

1) схеми, засновані на прогалинах законодавства або з 

використанням різних систем оподаткування, які існують у 

національному законодавстві, з різним фіскальним навантаженням; 

2) схеми мінімізації податкових зобов’язань, пов’язані з прямим 

порушенням норм законодавства – ухилення від оподаткування за 

рахунок підробки документів, невідображення у податкових 

деклараціях податкових зобов’язань, використання підставних 

(«фіктивних») юридичних або фізичних осіб.   

Ліквідація схем ухилення від оподаткування, віднесених до 

першої групи, можлива на основі внесення відповідних змін до 

законодавства. Схеми ухилення від оподаткування другої категорії 

знаходяться у площині адміністрування податків, що обумовлює 

необхідність удосконалення механізмів саме адміністрування 

податків і зборів. Базовим елементом такого виду схем є залучення 

суб’єктів господарювання, що виконують функцію перенесення 

об’єкта оподаткування на інших суб’єктів бізнесу з відмінними від 

загальних (більш сприятливими) умовами оподаткування.  

Основними механізмами застосування оптимізації податкового 

навантаження можуть виступати
207

:  

– заниження ціни реалізації;  

– використання «транзитних» підприємств з метою збільшення 

ціни покупки;  

– придбання сумнівних з точки зору фактичного надання і 

використання у господарській діяльності послуг (маркетинг, 

мерчандайзинг, інформаційні, консультативні, юридичні, права 

використання товарних знаків тощо);  

– запозичення ресурсів під завищений процент;  

– проведення попередньої оплати;  

– здійснення нетипового експорту;  

– приріст запасів;  

– продаж товарів через платників єдиного податку;  

– операції з нематеріальними активами;  

– перерахування коштів на фіктивне підприємство з подальшим 

                                                            
207

 За даними Міністерства фінансів України. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.  
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банкрутством останнього і віднесенням заборгованості до складу 

валових витрат;  
– проведення свідомо збиткових операцій, які є нетиповими для 

основної діяльності суб’єкта бізнесу. 
Левова частка схем ухилення від оподаткування діє за участю 

посередницьких фіктивних фірм – так званих «податкових ям», на які 
переносять зобов’язання щодо сплати ПДВ. Останні навмисно їх не 
нараховують і не сплачують до бюджету. 

«Податкова яма» – це суб’єкт господарської діяльності, який 
використовують інші платники податків для отримання «податкової 
вигоди» у вигляді ухилення від сплати податків, незаконного 
відшкодування ПДВ з бюджету тощо. Інакше кажучи, це 
підприємство з ознаками фіктивності, яке, виписуючи податкові 
накладні, надає можливість своїм контрагентам формувати затратну 
частину й податковий кредит, не декларуючи валового доходу й 
податкових зобов’язань і не сплачуючи їх до бюджету

208
. Приклади 

схем формування штучного податкового кредиту з ПДВ, мінімізації 
платежів до бюджету, а також ухилення від сплати податків, яке 
досліджується в рамках кримінального провадження, наведено у 
Додатку З.   

Основними типовими ознаками «податкової ями» як різновиду 
фіктивного підприємництва

209
 є:  

– реєстрація на підставних осіб (недієздатних, малозабезпечених, 
безнадійно хворих, алкоголіків, наркоманів, померлих, на втрачені 
або підроблені паспорти);  
                                                            
208

 Федчишин Ю. Виявлення схем незаконного відшкодування податку на додану вартість, 

що ґрунтуються на використанні «податкових ям» / Ю.  Федчишин // Юридичний часопис 

Національної академії внутрішніх справ. - 2012. - № 1(3). - С. 115-124. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2012_1(3)__16.pdf 
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 Відповідно до ст. 205 Кримінального кодексу України фіктивне підприємництво – це 

створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою 

прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. 

Фіктивне підприємництво є кримінальним злочином, вчинення якого карається штрафом від 

трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-8500 грн) або 

обмеженням волі на термін до трьох років. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або 

заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим 

юридичним особам або громадянам, – караються позбавленням волі на термін від трьох до 

п’яти років. При цьому, матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається 

великою, якщо вона у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян (17 грн), а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, 

вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 
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– реєстрація на громадян, які проживають у сільській місцевості, 

інших регіонах України та за кордоном; 

– придбання зареєстрованих малоприбуткових підприємств з 

подальшою зміною засновників і посадових осіб;  

– суперечливі дані про посадових осіб і засновників (серія і 

номер паспортів не відповідають реквізитам регіону, у якому їх було 

видано) тощо, засновник, директор і головний бухгалтер – одна й та 

сама фізична особа. 

За даними Державної фіскальної служби України, тіньовий обіг 

через «податкові ями» у 2013 р. становив понад 300 млрд грн, що 

привело до недоотримання державним бюджетом України 70 млрд 

грн податкових надходжень. 

У 2014 р. втрати бюджету від діяльності «податкових ям», які 

формують податковий кредит для несплати ПДВ, та розкрадання 

бюджетних коштів, щомісяця становили в середньому 2,2 млрд грн 

ПДВ та 2,1 млрд грн податку на прибуток; втрати від заниження 

митної вартості товарів («сірого» імпорту) та товарної контрабанди 

(порушення митних правил) – 1,2 млрд грн ПДВ; втрати від 

незаконного обігу підакцизних товарів – 200 млн грн акцизного 

податку. Таким чином, сумарні щомісячні втрати бюджету від 

діяльності «податкових ям» оцінюються фіскальною службою у 

5,7 млрд грн (у 2013 р. – 3,9 млрд грн). 

Однак, варто зауважити, що норми Податкового кодексу України 

не регламентують поняття «податкова яма», а також її контрагентів – 

так званих «транзитерів» та «вигодонабувачів». Трактування цих 

категорій було подане у Методичних рекомендаціях щодо взаємодії 

органів державної податкової служби при проведенні перевірок 

податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням 

інформації розшифровок податкових зобов’язань та податкового 

кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів від 

18 квітня 2008 р. № 266
210

. Відповідно до п. 1.4 Методичних 

рекомендацій: 

                                                            
210

 Методичні рекомендації щодо взаємодії органів державної податкової служби при 

проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням 
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1) вигодонабувач – суб’єкт господарювання (платник ПДВ) – 
виробник або отримувач (товарів, послуг), що здійснює господарські 
операції з використанням вигодоформуючих суб’єктів (у тому числі 
по ланцюгу поставки товару), діяльність яких спрямовано на 
отримання податкової вигоди; 

2) вигодотранспортуючий суб’єкт («транзитер») – суб’єкт 
господарювання (платник ПДВ), що здійснює посередницьку 
функцію між вигодоформуючим суб’єктом та вигодонабувачем, у 
якого відповідно до податкової звітності податкові зобов’язання на 
рівні податкового кредиту за всіма операціями чи по окремих 
операціях або різниця між податковими зобов’язаннями та 
податковим кредитом незначна (±0,5 %), економічна вигода від 
діяльності, що ними здійснюється, чи від окремих операцій, що вони 
здійснюють, – відсутня; 

3) вигодоформуючий суб’єкт («податкова яма») – суб’єкт 
господарювання, який значиться у розшифровках податкового 
кредиту контрагента та формує податкову вигоду вигодонабувачу 
(виробнику, отримувачу), у тому числі через вигодотранспортуючих 
суб’єктів. 

Крім того, Методичними рекомендаціями №266 було визначено 
алгоритми дій податкових органів щодо опрацювання розшифровок 
податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану 
вартість у розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з 
ПДВ). Однак, цікавим є те, що наказ Державної податкової 
адміністрації України «Про організацію взаємодії органів державної 
податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з 
податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок 
податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану 
вартість у розрізі контрагентів» від 18.04.2008 р. № 266, яким 
затверджено Методичні рекомендації № 266, не було зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України. 

Зарахування платників податків до «вигодонабувачів», 
«транзитерів» або до «податкової ями» здійснювалося на підставі 
критеріїв, визначених, зокрема, наказом Державної податкової 
служби України від 23.04.2012 р. № 329/ДСК «Про впровадження 
комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації 
економіки» з урахуванням положень, встановлених як Методичними 
рекомендаціями №266, так і наказом Державної податкової 
адміністрації України від 25.01.2010 р. №34 «Про організацію 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0081.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0081.html
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комплексного відпрацювання сум податкового кредиту з податку на 
додану вартість». Оскільки названий вище наказ №329/ДСК видано 
для службового користування, платники податків не мали змоги у 
відкритому доступі ані ознайомитися з його текстом, ані з 
критеріями, відповідно до яких контролюючі органи формують 
спеціальні списки суб’єктів бізнесу для подальшого їх відпрацювання 
на предмет ухилення від оподаткування.  

Однак, на даний час наказ ДПАУ від 18.04.2008 р. № 266 та наказ 
ДПАУ від 25.01.2010 р. № 34 визнано такими, що втратили чинність, 
а прийнятий Податковий кодекс України тлумачень цих термінів не 
наводить. Попри це, поняття «вигодонабувач», «транзитер», 
«податкова яма» сьогодні використовуються досить активно: 
контролюючими органами – в актах перевірок, внутрішніх 
документах, інформаційних повідомленнях тощо; органами судової 
влади – у судових рішеннях. 

Діяльність названих фіктивних підприємств прямо або через 
посередницькі фірми поширена у всіх регіонах України. Однак в 
цілому регіонами-лідерами із застосування таких схем залишаються 
регіони, в яких генерується найбільша база оподаткування (тобто в 
яких зосереджено більшість підприємств високорентабельних 
галузей) – м. Київ та східні області України. Так, наприклад, у 2013 р. 
слідчими підрозділами фінансових розслідувань Луганської області 
за категорією «вигодонабувачі» відпрацьовано 104 ризикових 
суб’єктів господарювання-юридичних осіб; за категорією 
«транзитери» – 83; за категорією «податкові ями» – 210 (у Львівській 
області – 63, 72 та 149, а в Одеській – 15, 29 та 15 ризикових суб’єктів 
господарювання-юридичних осіб відповідно). 

Тіньова сторона процесу ринкових трансформацій економіки в 
нашій державі призвела до виникнення ще одного економіко-
кримінального феномену під умовною назвою «конвертаційний центр».  

У середині 90-х рр. ХХ ст. переведення безготівкових грошових 
коштів у готівку та заробітна плата «в конвертах» стали формулою 
виживання по-українськи. Проте сьогодні в результаті злочинної 
діяльності таких «центрів» економічним інтересам України 
завдається значна шкода у вигляді як ненадходження до бюджетів 
податків, зборів, інших обов’язкових платежів, так і прямого відтоку 
грошових ресурсів у «тіньовий» сектор чи за кордон. Їх діяльність 
набула не тільки міжрегіонального, але й міжнародного розмаху, і 
часто супроводжується приховуванням валютної виручки на 
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рахунках іноземних банків, що сприяє безперешкодному відмиванню 
грошових коштів з можливістю подальшого, вже легального, 
інвестування їх в економіку України та інших країн

211
. 

За структурою конвертаційні фірми можна поділити на два види
212

: 
1) «розгорнуті», які охоплюють «повний цикл» конвертації, 

мають постійно існуючу розгалужену мережу фіктивних фірм, а 
також власні банки (або відповідні зв’язки із службовими особами 
банківських установ, що дозволяє тісно співпрацювати з ними), 
декілька офшорних фірм за кордоном (для розміщення безготівкової 
іноземної валюти поза межами України), валютні рахунки на 
фізичних осіб у банках України (для подальшого переведення у го-
тівкову вільно конвертовану валюту), так звані «вікна» на кордоні 
(для ввезення контрабандним шляхом готівкової валюти), широке 
коло постійних «клієнтів», що забезпечується наявністю дилерської 
мережі в різних регіонах. Для таких фірм саме незаконна конвертація 
є основним засобом отримання злочинного прибутку; 

2) «цільові», які спеціально створюються для здійснення 
конкретних товарних операцій з метою укриття доходів від 
оподаткування, використовують досить незначну кількість фіктивних 
фірм для обслуговування власних потреб. Такі фірми мають порівняно 
невеликий обіг грошових коштів на своїх рахунках. Проте, з метою 
«відмивання» грошових коштів використовуються вже конвертаційні 
фірми з «повним циклом» («розгорнуті»). Основною метою діяльності 
«цільових» конвертаційних центрів є ухилення від сплати податків при 
контрабандному ввезенні товарів на територію України (або, навпаки, 
незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету при 
проведенні фіктивних експортних операцій). 

За даними
213

 послуги конвертації безготівкових коштів у готівку 
коштували бізнесу у 2013 р. в середньому 7-10,5% від обсягу 
конвертованої суми, а у 2014 р. їх вартість знизилася до 5,5%. 
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 Білоус О. Проблеми визначення поняття «конвертаційний центр» / О. Білоус // Питання 

боротьби зі злочинністю. – 2013. – Вип. 25. – С. 197-208. 
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 Аркуша Л. Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті 
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В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2011. – С. 464-472. 
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У 2012 р. оперативними підрозділами Державної фіскальної 
служби України було припинено незаконну діяльність 
82 «конвертаційних центрів», злочинний обіг яких склав близько 
12,7 млрд грн з ймовірними втратами державного бюджету тільки від 
ненадходження або незаконного відшкодування з державного 
бюджету ПДВ у розмірі 2,1 млрд грн

214
.  

У 2013 р. вітчизняними податковими органами припинено 
протиправну діяльність 59 «конвертаційних центрів» (у І півріччі 2014 
р. – 38) та встановлено 2,7 тис. суб’єктів бізнесу, які скористались їх 
послугами. За матеріалами оперативних підрозділів стосовно 2 тис. 
таких суб’єктів ініційовано податкові перевірки, за результатами яких 
до бюджету донараховано понад 307 млн грн

215
. 

Разом з тим, у 2014 р. податковими органами виявлено 
527 кримінальник правопорушень у сфері державних закупівель, 
вчиненням яких нанесено збитків бюджету на суму 3,5 млрд грн 
(відшкодовано до бюджету лише 1,6 млрд грн). За результатами 
викритих правопорушень відкрито кримінальні провадження: 340 од. 
– стосовно переможців державних тендерів; 107 – службовців 
підприємств-замовників державник закупівель; 47 – постачальників-
переможців тендерів

216
.  

Таким чином, активізація використання Державною фіскальною 
службою України інформаційних електронних систем, які 
дозволяють зіставляти дані декларацій з ПДВ, значно ускладнила 
фіктивним підприємствам процедуру формування безпідставного 
податкового кредиту у складі «конвертаційних центрів», а виявлення 
такого кредиту для податкових органів істотно спростилося. Зокрема, 
завдяки комплексному відпрацюванню незаконно сформованого 
податкового кредиту з ПДВ «конвертаційними центрами» у І півріччі 
2014 р. попереджено ухилення від оподаткування на суму 4,1 млрд 
грн, а за рахунок впровадження постійного моніторингу Єдиного 
реєстру податкових накладних – попереджено формування 
незаконного ПДВ на суму 774 млн грн

217
. 
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Отже, вітчизняна тіньова економіка вже давно перейшла 
критичну межу, коли розмір «тіньового» сектора, за оцінками 
міжнародних та вітчизняних експертів, коливається в межах від 30% 
до 50% ВВП. Насамперед це визначається вітчизняним інституційним 
та соціально-економічним середовищем, що породжує причини, які 
роблять можливими ухилення від оподаткування (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Основні причини, які спонукають платників податків  

до ухилення від оподаткування* 
№ 
з/п 

Причини Характеристика 

1 
Економічні 

 

Значне та нерівномірне податкове навантаження, що зумовлює 
погіршення фінансового становища бізнесу та населення; 
зростаюча частка збиткових підприємств; несправедливі 
податкові пільги; інфляція; загальносвітові кризові явища у 
фінансовій сфері; низький рівень платіжної дисципліни; 
відсутність легальних можливостей забезпечення 
конкурентоспроможності в низці сфер бізнесу. 

2 Соціальні 
Низький рівень податкової культури в суспільстві; постійне 
зниження платоспроможності населення та його негативне 
ставлення до оподаткування загалом; недовіра до влади. 

3 Правові 

Недосконалість та нестабільність податкового законодавства; 
загальний правовий нігілізм; необізнаність із податковими 
нормами; правова незахищеність платників податків; діяльність 
бізнесу в режимі «очікування підвищення оподаткування». 

4 Організаційні 

Неефективна система податкового адміністрування; недоліки у 
взаємодії між органами податкового контролю, податкової 
міліції та правоохоронними органами (неузгодженість в діях 
органів досудового слідства та арбітражних судів); неналежний 
фаховий рівень працівників податкових органів; недостатній 
розвиток міжнародного співробітництва у боротьби з 
податковими злочинами та правопорушеннями. 

5 Методичні Недосконалість форм і методів податкового контролю. 

6 
Морально-

психологічні 
причини 

Негативне ставлення до існуючої податкової системи (жорстка 
податкова система багато в чому не стимулює працю 
виробника, а навпаки спонукає до приховування прибутку і 
несплаті податків); низький рівень правової культури; 
корислива мотивація. 

*Джерело: узагальнено за
218
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Ліквідація вказаних у табл. 2.5 причин ухилення від сплати 

податків є основою упередження правопорушень у системі 

податкового адміністрування. 

Крім того, враховуючи певний вплив розміру фінансових санкцій 

на масштаби ухилення від оподаткування і значення виконання 

карної функції податкового контролю необхідно й далі 

вдосконалювати систему фінансових санкцій, враховуючи 

вітчизняний, а також прогресивний європейський досвід. Зокрема, на 

даний час доцільно:   

– остаточно відмовитися від прив’язки розміру фінансових 

санкцій до економічно застарілого значення неоподаткованого 

мінімуму доходів громадян; 

– впровадити (за деякими видами порушень) залежність розміру 

фінансових санкцій від характеристики податкового 

правопорушення, його величини у грошовому вираженні, наявності 

чи відсутності наміру ухилення від оподаткування тощо; 

– передбачити фінансову відповідальність юридичних осіб за 

ведення бухгалтерського і податкового обліку з порушеннями 

(чинним вітчизняним законодавством передбачені незначні розміри 

штрафів при притягненні до адміністративної відповідальності лише 

посадових осіб платника податків-юридичної особи).   

 

 

2.2. Організаційно-управлінські та фінансові проблеми 

здійснення податкового контролю в Україні 

 

Для вироблення науково обґрунтованих механізмів підвищення 

ефективності податкового контролю в Україні варто проаналізувати 

проблеми його здійснення не лише інституційного, але і 

організаційно-управлінського характеру. За даними Федерації 

роботодавців України станом на 01.01.2014 р. в країні діяло 

70 контролюючих органів, з яких 44 мали право призупиняти роботу 

підприємств під час проведення контрольних заходів
219

. Однак, 

результати численних досліджень, проведених, зокрема, 
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Європейською бізнес-асоціацією, Світовим банком, Міжнародною 

фінансовою корпорацією, Групою Світового банку тощо
220

 свідчать, 

що впродовж щонайменше п’яти останніх років «найактивнішими» 

контролюючими органами в Україні залишаються податкові органи. 

Зокрема, у 2006 р. ними було перевірено 54% підприємств України, а 

у 2011 р. і 2012 р. зазначений показник становив 45,5% та 45% 

відповідно. Тобто масштаби проведення податкових перевірок в 

Україні скорочуються, але вкрай повільно. У 2010 р. податкові органи 

кожне підприємство перевірили в середньому 1,9 рази. Для 

порівняння, у 2003 р. кожен суб’єкт бізнесу був перевірений двічі, 

причому тривалість однієї перевірки становила 11,2 робочих днів. 

При цьому, саме податкові перевірки відволікали найбільше ресурсів 

підприємств. 

Відповідно до Закону України «Про державну податкову службу 

в Україні»
221

, податковим органам максимально дозволеною є одна 

перевірка підприємства у році. Таким чином, кількість, тривалість і 

наслідки податкових перевірок свідчать про те, що вони залишаються 

однією з найсуттєвіших перешкод для розвитку бізнесу в Україні. 

Розробка та впровадження ризик-орієнтованої системи відбору 

платників податків для перевірок не значно вплинула на покращення 

ситуації в системі податкового контролю. Головною причиною такої 

незмінності є те, що на практиці планові податкові перевірки 

становлять лише невелику частину усіх перевірок податкових 

органів, а решта потрапляють до різних категорій позапланового 

контролю. Зазначимо, при належному впровадженні ризик-
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орієнтованої системи відбору платників податків для контролю 

перевірки податкових органів зазвичай охоплюють не більше 5-10% 

підприємств у країнах Європейського Союзу
222

. Отже, ситуація, що 

склалась у вітчизняній податковій системі (охоплення підприємств 

податковим контролем у 2012 р. становило 45%), свідчить про 

проблеми у плануванні податкового контролю та практичній 

реалізації ризик-орієнтованого підходу до складання планів-графіків 

проведення перевірок, недосконалу систему звітування та 

інформування.  

Крім того, податкові перевірки є найбільш витратними серед усіх 

перевірок, проведених вітчизняними контролюючими органами. 

Зокрема, у 2010 р. кожне перевірене підприємство в Україні витратило 

в середньому 5095 грн на сплату штрафів і неофіційних платежів під 

час податкових перевірок
223

. Варто наголосити, що значна частина 

перевірених суб’єктів господарювання під час здійснення податкових 

перевірок зазнала додаткових витрат, як офіційно передбачених – 

штрафи, пеня, нараховані за результатами перевірок, так і неофіційних 

– витрати на безоплатне надання товарів і послуг контролюючому 

органу, передплата друкованих видань, сплата авансових внесків за 

вказівкою представників контролюючих органів тощо. При цьому, саме 

авансові податкові платежі, які за даними Європейської бізнес-асоціації 

сплатили 77% підприємств
224

, стали одним з основних напрямків тиску 

на бізнес у 2013 р. Зокрема, у І кварталі 2013 р. до Державного 

бюджету України надійшло 145,3 млрд грн податків і зборів, з яких 23,9 

млрд грн, або 16,4% – авансові податкові платежі з податку на 

прибуток. Структуру авансових платежів з податку на прибуток за 

видами підприємств України у січні-червні 2013 р. наведено на рис. 2.7. 

Як наслідок, за результатами досліджень, проведених Європейською 

бізнес-асоціацією, у 2013 р. вітчизняний бізнес оцінив діяльність 

податкових органів на 2,32 бали з можливих 5. 
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Рис. 2.7. Структура авансових платежів з податку на прибуток  

за видами підприємств України у січні-травні 2013 р., %* 
*Джерело: складено за даними

225
 

 

Як видно з рис. 2.7, найбільшу частку авансових внесків з 

податку на прибуток протягом січня-травня 2013 р. було сплачено 

приватними підприємствами – 11,1 млрд грн, або 63,8% від загальної 

суми авансових внесків з податку на прибуток. Використовуючи такі 

підходи до оподаткування фіскальні органи не лише руйнують 

бюджетно-податкову систему, але й мінімізують можливості та 

перспективи відновлення економіки та бізнесу у середньостроковій 

перспективі. 

Реформування фіскальної системи України не достатньо сприяло 

зниженню податкового тиску і на великий бізнес, усуненню 

складнощів з подачею ними податкової звітності, сплатою 

податкових зобов’язань до бюджету та проходженням контрольно-

перевірочних процедур. За даними
226

, у 2014 р. до Реєстру великих 
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платників податків було внесено 2131 підприємство
227

, що більше, 

ніж у 2011 р. на 85%. З них на обліку в податкових органах 

Львівської області у 2014 р. перебувало 63 підприємства, що більше, 

ніж у 2011 р. на 20 одиниць. Зростання кількості великих платників 

податків свідчить про те, що вітчизняний бізнес розширюється, 

нарощує обсяги виробництва, забезпечуючи тим самим зростання 

надходжень податкових платежів до бюджету. Зокрема, вітчизняні 

великі платники податків у січні-червні 2013 р. сплатили до 

Державного бюджету 97 млрд грн податкових платежів, що становить 

60% від загальної суми податкових надходжень, та 24 млрд грн 

митних платежів – 43% від загальної суми митних надходжень до 

бюджету. При цьому найбільші прибутки отримали підприємства 

харчової промисловості, великі підприємства якої сплатили 17% усіх 

надходжень великих платників податків
228

.  

Протягом січня-вересня 2014 р. до Державного бюджету від 

великих платників податків Львівської області надійшло 599,5 млн 

грн акцизного податку, 563,6 млн грн податку на прибуток 

підприємств та понад 1 млрд грн податку на додатну вартість (на 

33,7% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2013 р.). Крім того, 

надходження від контрольно-перевірочної роботи вказаних суб’єктів 

господарювання становили у січні-квітні звітного року 36,6 млн 

грн
229

. Значущість цих надходжень до бюджету зумовлює 

необхідність удосконалення процесу обслуговування великих 

платників податків в Україні. Перші кроки в цьому напрямі були 

здійснені у 2000 р. шляхом утворення спеціалізованих державних 

податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків. У 

м. Львові таку інспекцію було утворено лише 2010 р., в той час як у 

м. Києві – у 2001 р., м. Кривий Ріг – у 2003 р., м. Миколаєві – 2006 р. 

Однак, якісного сервісу, що відповідав би європейським стандартам 

обслуговування вітчизняні великі підприємства досі не отримують. 

Зокрема, сьогодні не достатньо вивчені та розроблені непрямі методи 
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податкового контролю великих платників податків. Насамперед це 

стосується методу «горизонтального моніторингу», застосування 

якого мало успіх у Нідерландах, Німеччині, Австрії, Великобританії, 

Ірландії, Словенії, Південній Кореї, і допомогло б мінімізувати 

втручання у поточну діяльність суб’єктів великого бізнесу, 

забезпечивши тим самим повноцінне наповнення бюджетів усіх 

рівнів з одночасним дотриманням балансу прав податкових органів і 

платників податків. 

Горизонтальний моніторинг – це здійснення процедури 

відстеження та аналізу контролюючим органом податкових ризиків, 

проведених і запланованих великим платником податків фінансово-

господарських операцій
230

. Цей метод базується на співпраці між 

податковими органами та великими платниками податків шляхом 

збільшення взаємної відповідальності, створення культури 

консультування, підвищення рівня співробітництва та довіри задля: 

1. Створення партнерських взаємовідносин між податковими 

органами та великими платниками податків шляхом своєчасного 

реагування та попередження здійснення ними ризикових операцій, 

що можуть призвести до порушень податкового, валютного та іншого 

законодавства, контроль за яким здійснюється податковими 

органами. 

2. Попередження здійснення платником податків ризикових 

операцій і визначення факторів, причин, що їх зумовлюють. Інакше 

кажучи, відповідна Спеціалізована державна податкова інспекція з 

обслуговування великих платників, за згоди платника податків, 

безкоштовно опрацьовує інформацію про його фінансові операції та 

наперед вказує на можливі ризикові розрахунки й операції, а також на 

сумнівних контрагентів, що їх здійснюють. 

Впровадження горизонтального моніторингу надасть змогу 

розпочати формування ефективної для бюджету та необтяжливої для 

сумлінних платників податків системи адміністрування податків у 

рамках проведення податкової реформи та досягти мінімізації 

втручання у поточну діяльність платників податків, оперативного 

реагування податкового органу на проблеми суб’єктів оподаткування, 
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заміни наявного постаудиту платника податків поточним 

моніторингом діяльності, удосконалення ризикоорієнтованої системи 

адміністрування податків, запровадження принципу довіри між 

податковими органами та великим бізнесом
231

. Однак з огляду на 

відсутність відповідного законодавства та високий рівень корупції в 

Україні оцінки щодо успішного впровадження цього проекту у 

вітчизняну практику здійснення податкового контролю наразі 

залишаються доволі скептичними.  

Основні переваги та недоліки застосування горизонтального 

моніторингу у процесі здійснення податкового контролю в Україні 

наведені у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Основні переваги та недоліки застосування горизонтального 

моніторингу у процесі здійснення податкового контролю в Україні* 
Переваги застосування 

горизонтального моніторингу 

Недоліки застосування  

горизонтального моніторингу 

1 2 

1. Мінімізація втручання 

податкових органів у поточну 

діяльність платника податків та 

оперативне реагування на його 

проблеми, зокрема шляхом надання 

ефективних консультацій у разі його 

звернення.   

1. Відсутність в Україні відповідного 

законодавства. Зокрема, не передбачено:  

 права податкових органів на 

укладення з платниками податків 

меморандумів щодо здійснення 

горизонтального моніторингу; 

 обов’язку податкового органу 

дотримуватися зобов’язань, встановлених 

названим меморандумом, зокрема 

зобов’язань щодо звуження обсягу 

перевірок і надання податкових 

консультацій у прискореному режимі.  

2. Запровадження принципу 

взаємодовіри у відносинах між 

податковими органами та 

платниками податків і, як наслідок, 

суттєве зменшення кількості, а 

надалі, можливо, і повна відсутність 

планових і позапланових перевірок. 

2. Відсутність формальних умов (вимог) 

для застосування горизонтального 

моніторингу. Єдина вимога полягає у 

тому, що підприємство має контролювати 

власне адміністрування податків. 

Усунути цю невизначеність можна 

шляхом запровадження так званих заяв 

про контроль за податками (як, 

наприклад, у Великобританії). 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 

3. Заміна наявного постаудиту 

платника поточним моніторингом 

діяльності, тобто можливість 

проведення незалежного аудиту. 

3. Компанії, що порушують угоду про 

дотримання вимог здійснення 

горизонтального моніторингу, не 

можуть бути оштрафовані. Єдине 

покарання – це скасування угоди і 

повернення компанії у систему 

вертикального контролю. 

4. Вдосконалення 

ризикоорієнтованої системи 

адміністрування податків. 

4. Можливість упередженого ставлення 

податкових органів до рівних за 

статусом підприємств. 

5. Опрацювання податкових ризиків 

у «режимі реального часу». 

 

6. Формування ефективної для 

бюджету та необтяжливої для 

сумлінних платників податків 

системи адміністрування податків. 

 

*Джерело: узагальнено на основі
232

  
 

Недоліки здійснення горизонтального моніторингу можуть бути 

ліквідовані шляхом впровадження контролю за податками як 

законодавчої вимоги при одночасному скасуванні угод про 

дотримання вимог і забезпечення рівного ставлення до різних за 

статусом компаній. За таких умов, на наш погляд, стає можливим 

застосування нової, європейської податкової практики в українських 

ринкових умовах. 

Третій блок проблем здійснення податкового контролю в Україні 

(крім інституційних та організаційно-управлінських) становлять 

проблеми фінансового характеру. За підсумками 2010 р. загальна 

кількість податкових платежів в Україні становила 147 видів
233

. При 
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цьому суб’єкти господарювання витрачали на адміністрування 

податків і зборів 736 годин у рік. Прийняття Податкового кодексу 

сприяло поступовому зменшенню кількості податків і зборів. Однак 

при зниженні кількості податкових платежів у 2013 р. щодо 2010 р. у 

понад п’ять разів зальна кількість часу, витраченого суб’єктами 

бізнесу на адміністрування податків і зборів, зменшилась менше ніж 

у 1,5 рази і становила у 2013 р. 491 годин у рік. Зазначений показник, 

на наш погляд, усе ще залишається досить значним, з огляду на те, 

що при однаковій кількості податкових платежів, суб’єкти 

господарювання таких країн, як Кіпр, Ісландія, Македонія, 

Чорногорія витрачають в середньому у 3,5 рази менше часу на 

адміністрування податків, ніж вітчизняні
234

.  

Разом з тим на фоні наявних численних прогалин і проблем у 

вітчизняному податковому законодавстві спостерігається і 

недостатнє, порівняно з економічно розвинутими країнами світу, 

фінансування податкових органів, недосконала система оплати праці, 

підготовки та перепідготовки кадрів.  

Зокрема, загальний обсяг бюджетних призначень Державної 

фіскальної служби України, як головного розпорядника бюджетних 

коштів, у 2013 р. становив 6100,9 млн грн, з яких 17,2% – кошти на 

утримання апарату фіскальної служби. Кошторис Державної 

фіскальної служби у Львівській області на 2013 р. було затверджено 

на загальну суму 180,8 млн грн, що менше ніж у 2011 р. на 8,0 млн 

грн, або на 4,2%
235

. Структуру та динаміку фінансування податкових 

органів Львівській області у 2011-2013 рр. характеризує рис. 2.8.  

Обсяг фінансування обласного апарату Державної фіскальної 

служби у Львівській області в 2013 р. зріс порівняно з аналогічним 

показником 2011 р. на 7,1%, а підпорядкованих територіальних 

органів фіскальної служби у Львівській області – знизився на 8,6%. 

Таким чином, у 2013 р. обсяг бюджетних призначень податкових 

органів Львівської області за бюджетними програмами Державної 

фіскальної служби України становив 3% від  загального обсягу 

бюджетних призначень відомства. 
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Рис. 2.8. Структура та динаміка фінансування 

Головного управління Міністерства доходів і зборів 

у Львівській області в 2011-2013 рр.* 
*Джерело: складено за даними
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Для порівняння, у 2013 р. податковими органами Донецької 

області отримано фінансування  в сумі 357,7 млн грн
237

. Проектом 

кошторису Державної фіскальної служби у Луганській області на 

2013 р. затверджено план асигнувань податкового органу на суму 

261,2 млн грн
238

. Відтак спостерігається значний розвив в обсягах 

кошторисного фінансування податкових органів у розрізі регіонів 
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України, попри те, що частка Львівської області у доходах 

спеціального фонду Державного бюджету України за січень-листопад 

2013 р. становила 3,1%, Донецької – 2,1%, Луганської – 1,8%
239

.  

Використання коштів на утримання всіх обласних податкових 

служб України в 2012 р. здійснювалося відповідно до вимог наказу 

ДПС України від 22.02.2012 р. №146 «Про забезпечення економії 

бюджетних коштів». Відповідно, на виконання зазначеного наказу в 

обласних ДПС розроблялися заходи щодо суворого дотримання 

фінансово-бюджетної дисципліни та економного, раціонального 

використання бюджетних коштів податковими органами областей. 

Підпорядкованими відповідному обласному апарату ДПІ 

розроблялися відповідні заходи на місцях, а контроль за їх 

виконанням був постійним і тотальним. Така ситуація спостерігалася 

і у І півріччі 2013 р.  

Крім того, у 2008 р. зафіксовано найвищу за останніх 10 років 

плинність податкових кадрів – 7,4% при допустимому значенні цього 

показника 3-5 %. У 2010 р. спостерігалось зниження плинності кадрів 

до 2,1%, однак у 2011 р. значення названого показника було 

зафіксовано на рівні 3,2%
240

. Таку ситуацію насамперед провокувало 

недотримання прав працівників податкових органів, регламентованих 

законодавством України про працю, зокрема тих, які працюють у 

режимі продовженого робочого дня, зниження мотивації праці 

(важкість кар’єрного зростання, відсутність заохочень) тощо. 

Інтеграція податкової та митної служб у Міністерство доходів і 

зборів України у 2013 р. зумовила скорочення чисельності службовців 

цих відомств на 8,2% – з 71,2 тис. осіб у 2012 р. до 65,4 тис. осіб у 

2013 р. Крім того, у процесі реформування кількість податкових 

інспекцій було зменшено на 37 од., або на 10%
241

, що призвело до 

деякого зменшення витрат на утримання відомства. Однак сьогодні 

гостро постала проблема нестачі в органах податкового контролю 

висококваліфікованих спеціалістів, особливо на керівних посадах. 

Зокрема, попри те, що протягом 2013 р. було проведено підвищення 
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кваліфікації 5968 працівників податкових органів України, 

що становило 106,5% від планового показника, проте їх частка (ті, що 

пройшли підвищення кваліфікації) у загальній кількості працівників 

податкових органів становила близько 9%, що не повною мірою 

забезпечує потребу відомства. Таким чином, загальну потребу у 

видатках на підвищення кваліфікації не забезпечено на 5948,3 тис. грн, 

або на 24%, що зумовило нестачу коштів для оплати відряджень і 

навчання працівників податкових органів. Разом з тим, у 2013 р. частка 

випускників відомчих вищих навчальних закладів, які були 

працевлаштовані за фахом, становила лише 65%
242

. 

Як не парадоксально, але створення Міністерства доходів і зборів 

України негативно позначилося на зарплатах працівників податкової 

служби, які з 2013 р. почали отримувати її на рівні державних 

службовців (середньомісячний оклад податкового інспектора 

становив у 2013 р. в середньому 1200 грн, керівного складу 

податкової інспекції – 1500 грн). Зокрема, втратили чинність
243

:  

– пункт  1 постанови КМУ від 4 липня 1995 р. №488 «Про  деякі  

зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури,  

судів,  податкової  служби, органів державної виконавчої влади та  

інших  органів»  у  частині матеріальної допомоги працівникам 

податкової служби та пункт 2 цієї постанови в частині надбавок  

Голові та заступникам Голови державної податкової адміністрації;  

– пункт 1 та 2 постанови КМУ від 16 жовтня 1995 р. №821 «Про  

підвищення посадових окладів керівних працівників і спеціалістів  

державної  податкової служби та державної контрольно-ревізійної 

служби» у частині, що стосується працівників державної податкової 

служби; 

– пункт 2 та 3 постанови КМУ  від  25 грудня 1995 р. №1043 

«Про  упорядкування оплати праці працівників апарату органів  

державної  виконавчої  влади, прокуратури, судів, митної служби та 

інших органів» у частині, що стосується керівництва і спеціалістів 

податкової  служби.  
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Однак проведені нами емпіричні дослідження свідчать про 

щільну залежність між обсягом заробітної плати податкових 

інспекторів і загальною економічною ефективністю податкового 

контролю (коефіцієнт кореляції R=0,72), розрахованою за формулою 

(2.1): 

                                   
ВЧПЗ

С
К

піі

і

ЕЕФ



12*)*/( 1  

,                             (2.1) 

де і – кількість періодів; 

Сі  – обсяг сплачених до бюджету податкових зобов’язань з 

донарахованих за результатами податкових перевірок в і-му році, тис. грн; 

        
    – середньомісячна заробітна плата одного податкового 

інспектора в і-му році, тис. грн;  

Чпі  – чисельність працівників відділу податкового контролю органу 

ДПС в і-му році, осіб;  
В – середньорічний обсяг витрат на утримання відділу податкового 

контролю (окрім фонду оплати праці), тис. грн.  

 

Таким чином, проблеми здійснення податкового контролю 

фінансового характеру у кінцевому підсумку негативно 

відображаються на платниках податків. Разом з проблемами 

інституційного, в т.ч. нормативно-правового, та організаційного 

характеру вони провокують значну частину зловживань
244

 і 

корупційних діянь контролюючими органами
245

. Це, своєю чергою, 

може поставити під загрозу будь-які прогресивні перетворення в 

податковій системі, стати перепоною на шляху розвитку вітчизняної 
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корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007-2009, 2011. 

Звіт за результатами соціологічних досліджень [Електронний ресурс]. – К., 2011. – 47с. – 

Режим доступу: http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-2009_2011_ukr.pdf.] 
245

 За даними [Офіційний сайт Державної фіскальної служби України 

[Електронний ресурс]. – Peжим доступу: http://sfs.gov.ua/] з метою ефективної організації 

цілеспрямованої роботи щодо протидії корупційним проявам та правопорушенням, 

впродовж 2013 р. Міністерством доходів і зборів України проведено понад 11,6 тис. лекцій 

та бесід з працівниками податкових органів, здійснено 2,6 тис. профорієнтаційних публікації 

в пресі, проведено 2,4 тис. виступів на радіо та телебаченні. Крім того, рядом Головних 

управлінь внутрішньої безпеки територіальних органів Міндоходів організовувалися 

засідання «круглого столу» – «Суспільство проти корупції» за участі представників органів 

державної влади та правоохоронних органів. 

http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-2009_2011_ukr.pdf
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системи державного податкового та загалом фінансового контролю, а 

отже прогресивних економічних та суспільних трансформацій.  

Резюмуючи сказане, варто наголосити на необхідності 

удосконалення практики організації та проведення податкових 

перевірок в Україні, зокрема шляхом конкретизації податкових ризиків 

і їх належного відпрацювання, впровадження процедури визначення 

зобов’язань за непрямими методами, удосконалення методології 

здійснення перевірок і порядку оформлення їх результатів, підвищення 

кваліфікації особового складу контролюючих органів, мінімізації 

корупційних ризиків, забезпечення економічної та кримінальної 

відповідальності за несплату податків. Вважаємо, що удосконалення 

процедури податкового контролю сприятиме зменшенню державного 

втручання в діяльність суб’єктів господарювання, виконанню 

податковими органами своїх контрольних функцій відповідно до вимог 

чинного законодавства України, налагодженню партнерських 

взаємовідносин між контролюючими органами та платниками податків.  

 
 

2.3. Методичний підхід до оцінювання ефективності 

податкового контролю 

 

Податковий контроль створює умови для виконання податками 

функції формування грошових ресурсів держави. Тому від 

ефективності його здійснення залежить добробут держави, її фінансова 

безпека тощо.  

Необхідність оцінювання ефективності податкового контролю 

обумовлена потребою зниження кількості та обсягів правопорушень у 

податковій сфері, забезпечення стабільності надходжень до бюджетів 

усіх рівнів, підвищення фіскальної ефективності податкової системи зі 

збереженням стимулюючого потенціалу податкової політики щодо 

ділової активності, а отже і економічного розвитку держави загалом.  

Для комплексного оцінювання ефективності податкового контролю 

нами розроблено методичний підхід, що передбачає аналіз 

ефективності контролю за критеріями навантаження, результативності, 

дієвості, економічності та дозволяє всебічно і повно оцінити 

ефективність контрольно-перевірочної роботи податкових органів на 

рівні країни загалом, регіону, окремої податкової інспекції (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Методичний підхід до оцінювання ефективності податкового контролю* 
*Джерело: розроблено авторами 

Етап  1: Обґрунтування мети проведення аналізу  
 
Етап 2: Визначення впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 
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Основна мета авторського методичного підходу – врахувати 

аспект гармонізації взаємовідносин між платниками податків і 

податковими органами у процесі здійснення податкового контролю 

задля забезпечення підвищення ефективності адміністрування 

податків в Україні. 

Використання запропонованого методичного підходу до 

оцінювання ефективності податкового контролю (рис. 2.9) дозволить 

комплексно дослідити контрольно-перевірочний процес в Україні, 

виявити недоліки в діяльності контролюючих органів, назвати їх 

причини та розробити заходи для усунення. Його перевагами 

насамперед є можливість: 

– застосовування на всіх рівнях управління органів контролю;  

– кількісного параметричного дослідження ефективності 

податкового контролю в динаміці; 

– комплексного та детального аналізу податкового контролю на 

різних рівнях.  

Розглянемо детальніше методичний підхід до оцінювання 

ефективності податкового контролю за критеріями навантаження, 

результативності, дієвості та економічності. 

Важливим показником, що характеризує навантаження 

податковим контролем економіки є макроекономічне навантаження 

контрольно-перевірочних заходів (Рмакро і) (2.2):  
 

                           
і

біі

макроі
ВВП

ШСОП
Р


 *100%,                                (2.2) 

 

де і – кількість періодів; 

ОПі (основний платіж) – сума податкових платежів, своєчасно не 

сплачених платником податків до бюджету в і-му році, тис. грн; 

ШСбі – обсяг штрафних санкцій, нарахованих до бюджету за 

результатами податкового контролю в і-му році, тис. грн; 

ВВПі – обсяг валового внутрішнього продукту в і-му році, тис. грн. 
 

Зростання цього показника у динаміці свідчитиме про 

підвищення питомої ваги донарахованих за результатами перевірок 

податкових платежів, включаючи штрафні санкції, у загальному 

обсязі ВВП в і-му році, і вказуватиме на зниження податкової 

культури та податкової дисципліни у суспільстві. Відповідно, 

зниження значення запропонованого показника в динаміці 
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свідчитиме про підвищення ефективності податкового контролю. 

Розрахувати показник рівня макроекономічного навантаження 

контрольно-перевірочних заходів (Рмакроі) пропонуємо й іншим 

способом (2.3): 
 

                                     *100%
ПП

ШСОП
Р

бі

біі
макроі


 ,                            (2.3) 

 

де і – кількість періодів; 

ОПі (основний платіж) – сума податкових платежів, своєчасно не 

сплачених платником податків до бюджету в і-му році, тис. грн; 

ШСбі – обсяг штрафних санкцій, нарахованих до бюджету за 

результатами податкового контролю в і-му році, тис. грн; 

ППбі – обсяг надходжень податкових платежів до Державного 

бюджету в і-му році, тис. грн. 

 

Показник макроекономічного навантаження контрольно-

перевірочних заходів відображає частку всіх донарахованих за 

результатами перевірок податкових платежів, включаючи штрафні 

санкції, у загальному обсязі надходжень податкових платежів до 

бюджету в і-му році. Позитивним є зниження значення даного 

показника у динаміці при умові зниження кількості проведених 

перевірок податковими інспекторами в і-му році. 

Мезоефективність податкового контролю відображає вагомість 

досліджуваного регіонального податкового органу порівняно з 

аналогічними у загальній структурі податкових органів країни. Її 

можна розрахувати, використовуючи показник рівня 

мезоекономічного навантаження контрольно-перевірочних заходів 

(Рмезо і), який пропонуємо розраховувати за формулою (2.4): 
 

                      *100%
ВРП

ШСОП
Р

і

мбімбі
мезоі


 ,                          (2.4) 

 

де і – кількість періодів; 

ОПмбі (основний платіж) – сума податкових платежів, своєчасно не 

сплачених платником податків до місцевого бюджету в і-му році, тис. грн; 

ШСмбі – обсяг штрафних санкцій, нарахованих до відповідного  

місцевого бюджету за результатами перевірок територіального органу 

податкового контролю в і-му році, тис. грн; 
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ВРПі – обсяг валового регіонального продукту в і-му році, тис. грн. 
 

Розрахунок запропонованого показника дозволить визначити 

питому вагу донарахованих за результатами перевірок податкових 

платежів, включаючи штрафні санкції, у загальному обсязі ВРП в      

і-му році.  

Розрахувати рівень мезоекономічного навантаження контрольно-

перевірочних заходів (Рмезо і) пропонуємо і за формулою (2.5): 
 

                           *100%
ПП

ШСОП
Р

мбі

мбімбі
мезоі


   ,                          (2.5) 

 

де і – кількість періодів; 

ОПмбі (основний платіж) – сума податкових платежів, своєчасно не 

сплачених платником податків до місцевого бюджету в і-му році, тис. грн; 

ШСмбі – обсяг штрафних санкцій, нарахованих до відповідного  

місцевого бюджету за результатами перевірок територіального органу 

податкового контролю в і-му році, тис. грн; 

ППмбі – обсяг надходжень податкових платежів до відповідного 

місцевого бюджету в і-му році, тис. грн. 

 

У такій інтерпретації показник відобразить частку донарахованих 

за результатами перевірок податкових платежів, включаючи штрафні 

санкції, у загальному обсязі надходжень податкових платежів до 

місцевого бюджету в і-му році.   

Загалом, розрахунок рівня мезоекономічного навантаження 

контрольно-перевірочних заходів (Рмезоі) буде доречним для 

порівняння показників контрольно-перевірочної роботи та її 

ефективності кількох територіальних податкових органів. 

Оцінювання мікроекономічного навантаження податкового 

контролю полягає у встановленні рівня досягнення поставленої мети 

нижньою ланкою контролюючого органу (наприклад податковою 

інспекцією певного району, окремим відділом у структурі 

податкового органу тощо) через зіставлення його з отриманими 

результатами діяльності контролюючого органу. За такого підходу 

можна проаналізувати ефективність податкового контролю як 

функції державного управління, а також ефективність діяльності 

конкретних суб’єктів контролю, тобто працівників податкового 

органу.  
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Аналіз мікроекономічного навантаження податкового контролю 

доцільно здійснити, використовуючи низку показників, зокрема: 

– інтенсивність роботи одного податкового інспектора (ІП1і);  

– навантаження на одного податкового інспектора платниками 

податків для проведення контролю (РНІі);  

– коефіцієнт контрольного навантаження на платників податків 

податковими перевірками (Рнаві);  

– рівень навантаження на платників податків донарахованими за 

результатами податкових перевірок платежами (Рнав Ді).  

Інтенсивність роботи одного податкового інспектора (ІП1і) 

пропонуємо обчислювати за формулою (2.6): 
 

                                         
пі

пі
ПІі

Ч

К
І  ,                                      (2.6) 

 

де і – кількість періодів; 

Кпі  – кількість перевірок, проведених в і-му році, од.; 

Чпі – чисельність працівників відділу податкового контролю органу 

податкової служби в і-му році, ос. 
 

Запропонований показник доцільно розраховувати за видами 

перевірок, а отримані результати аналізувати у динаміці. Зниження 

значення цього коефіцієнта, серед іншого, може бути свідченням 

підвищення податкової культури, активізації використання 

електронних сервісів подання та контролю звітності платниками 

податків тощо. 

Для комплексного оцінювання ефективності податкового 

контролю разом з названим показником пропонуємо розрахувати і 

коефіцієнт навантаження на одного податкового інспектора 

платниками податків для проведення контролю (РНІі) (2.7): 
 

                                          
пі

Пі

НІі
Ч

Ч
Р  ,                                           (2.7) 

 

де і – кількість періодів; 

ЧПі – чисельність платників податків, охоплених податковими 

перевірками в і-му році, од.; 

піЧ  – середня чисельність працівників відділу податкового контролю 

органу ДПС в і-му році, ос. 



Розділ 2 
 

 

 
182 

 

Варто наголосити, що зростання значення цього показника у 

динаміці може свідчити як про зростання кількості платників 

податків, які перебувають на податковому обліку в органах ДПС, так 

і про зниження чисельності працівників відділу податкового 

контролю органу ДПС. Тому не однозначним є твердження, що 

зростання навантаження на одного податкового інспектора є 

свідченням підвищення ефективності його роботи. 

Коефіцієнт контрольного навантаження на платників податків 

податковими перевірками (Рнаві) пропонуємо розраховувати за 

формулою (2.8):  
 

                                        
Пі

пі

наві
Ч

К
Р  ,                                          (2.8) 

 

де і – кількість періодів; 

Кпі – загальна кількість податкових перевірок, проведених 

податковими органами в і-му році, од.; 

ЧПі – чисельність платників податків, охоплених податковими 

перевірками в і-му році, од. 
 

Запропонований показник має аналізуватись сукупно з 

динамікою кількості проведених податкових перевірок. Крім того, 

при аналізі контрольного навантаження на платників податків 

плановими податковими перевірками слід оцінити відповідність 

отриманих результатів вимогам критеріїв віднесення суб’єктів 

господарювання до ступеня ризику ведення господарської діяльності 

в частині періодичності здійснення податкових перевірок. 

У процесі оцінювання навантаження на платників податків 

податковим контролем доцільно проаналізувати також рівень 

навантаження платників податків донарахованими за результатами 

податкових перевірок платежами (РнавДі), який пропонуємо 

розрахувати за формулою (2.9): 
 

                                  
Пі

іі

навДі
Ч

ШСОП
Р


 ,                                  (2.9) 

 

де і – кількість періодів; 

ОПі (основний платіж) – сума податкових платежів, своєчасно не 

сплачених платником податків до бюджету в і-му році, тис. грн; 
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ШСі – обсяг штрафних санкцій, нарахованих до сплати у бюджет за 

результатами податкових перевірок в і-му році, тис. грн; 

ЧПі – чисельність платників податків, охоплених перевірками в і-му 

році, од. 
 

Зростання значення показника у динаміці може свідчити про 

збільшення обсягів податкових зобов’язань, від сплати яких 

ухилилися суб’єкти господарювання, тобто про зниження податкової 

культури платників податків. Це явище є негативним, однак може 

бути спричинене факторами, незалежними від платників податків. 

Зокрема, це: 

1. Ненавмисні помилки платників податків при розрахунку суми 

платежів, що пов’язано з частими змінами в законодавстві та 

невчасним реагуванням на них. 

2. Низька поінформованість платників щодо податкових новацій, 

змін форм звітності та особливостей їх заповнення тощо. 

Проаналізувавши значення показника рівня навантаження 

платників податків донарахованими за результатами податкових 

перевірок платежами (РнавДі) у динаміці та за видами санкцій, 

контролюючий орган зможе оперативно прийняти управлінські 

рішення щодо підвищення рівня податкової освіченості (культури) 

платників податків шляхом підвищення їх поінформованості 

стосовно змін у податковій системі, що забезпечить своєчасне та 

повне надходження до бюджету належних податків і зборів. 

Аналіз податкового контролю за критерієм результативності 

дозволить охарактеризувати конкретні результати діяльності 

податкового органу. При цьому аналіз доцільно розпочати з 

розрахунку коефіцієнта результативних податкових перевірок у 

загальній кількості здійснених податковими органами перевірок в        

і-му році ( РПі
V ), що пропонуємо обчислювати за формулою (2.10): 

 

                                          
пі

пі

РПі
К

К
V 0 ,                                    (2.10) 

 

де і – кількість періодів; 

К0пі – кількість проведених податкових перевірок в і-му році, за 

результатами яких були виявлені порушення, од.; 

Кпі  – загальна кількість податкових перевірок, проведених в і-му році, од. 
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Зростання питомої ваги податкових перевірок, за результатами 

яких були виявлені порушення, у загальній кількості проведених 

податкових перевірок свідчитиме, серед іншого, про підвищення 

якості доперевірочного аналізу контрольного органу, ефективності 

використання ризикоорієнтованої системи відбору платників податків 

для перевірок тощо. Зауважимо, що зниження значення наведеного 

показника у динаміці не може бути прямим підтвердженням 

зниження результативності податкового контролю загалом. Крім 

того, варто наголосити на недопустимості планових показників 

результативності податкових перевірок. 

Коефіцієнт результативності податкових перевірок на одного 

податкового інспектора (РП1і) пропонуємо визначати за формулою 

(2.11): 
 

                                     
пі

іі

ПІі
Ч

ШСОП
Р


 ,                                  (2.11) 

 

де і – кількість періодів; 

ОПі (основний платіж) – сума податкових платежів, своєчасно не 

сплачених платником податків до бюджету в і-му році, тис. грн; 

ШСі – обсяг штрафних санкцій, нарахованих до сплати у бюджет за 

результатами податкових перевірок в і-му році, тис. грн; 

Чпі – чисельність працівників відділу податкового контролю органу 

ДПС в і-му році, ос. 

 

При цьому, як зазначалось, про ефективність податкових 

перевірок можна говорити лише за відсутності планових вимог 

значення показника їх результативності.  

Коефіцієнт стягнень (відшкодувань) за результатами однієї 

податкової перевірки (КС1і) варто обчислювати за формулою (2.12): 
 

                                               
пі

і

іС
К

С
К

0

1  ,                                           (2.12) 

 

де і – кількість періодів; 

Сі – сума фактично сплачених податкових зобов’язань до бюджету з 

донарахованих за результатами податкових перевірок сум в і-му році, тис. грн; 

К0пі – кількість проведених податкових перевірок в і-му році, за 

результатами яких були виявлені порушення, од. 
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Загалом аналіз ефективності податкового контролю за критерієм 

результативності дозволить зробити висновки щодо частоти та 

періодичності контрольно-перевірочних заходів, чисельності 

податкових інспекторів, залучених до проведення перевірок, якості і 

результативності їх роботи тощо. 

Здатність органів податкового контролю забезпечити виконання 

платниками податків податкових зобов’язань перед державою 

своєчасно та в повному обсязі можна оцінити, проаналізувавши 

ефективність контрольно-перевірочної роботи податкових 

інспекторів за критерієм дієвості, що включає розрахунок 

коефіцієнтів: 

а) донарахувань за актами однієї податкової перевірки (КД1і); 

б) сплати податкових зобов’язань до бюджету з донарахованих 

сум за результатами податкових перевірок (
ісплати

К ); 

в) жорсткості податкового контролю (Ржі);  
г) якості (КЯі) та «узгодженості» (КУі) податкового контролю. 

Коефіцієнт донарахувань за актами однієї податкової перевірки 

(КД1і) пропонуємо обчислювати за формулою (2.13): 
 

                                                
пі

і

іД
К

Д
К

0

1  ,                                         (2.13) 

 

де і – кількість періодів; 

Ді – обсяг додатково нарахованих платежів до бюджету за 

результатами податкових перевірок в і-му році, тис. грн; 

К0пі  – кількість проведених податкових перевірок в і-му році, за 

результатами яких були виявлені порушення, од. 

 

Для об’єктивності прийняття управлінських рішень 

запропонований коефіцієнт доцільно обчислювати за видами 

податкових перевірок. Позитивним є переважання значення 

коефіцієнта донарахувань за результатами однієї податкової 

перевірки (КД1і) над значенням показника витрат податкових органів 

на проведення однієї перевірки (ВДПСі).  

Коефіцієнт сплати податкових зобов’язань до бюджету з 

донарахованих за результатами податкових перевірок сум в і-му році 

(
ісплати

К ) пропонуємо розрахувати за формулою (2.14):  
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і

і

сплати
Д

С
К

і
 ,                                  (2.14) 

 

де і – кількість періодів; 

Сі – сума фактично сплачених податкових зобов’язань до бюджету з 

донарахованих за результатами податкових перевірок сум в і-му році, тис. 

грн; 

Ді – обсяг додатково нарахованих платежів до бюджету за 

результатами податкових перевірок в і-му році, тис. грн. 

 

Необхідність аналізу названого показника зумовлюється 

потребою наповнення дохідної частини бюджетів різного рівня. 

Відповідно, про ефективність податкового контролю свідчитиме 

зростання значення даного показника у динаміці та його наближення 

до 1 (або 100%).  

Рівень жорсткості податкового контролю (Ржі) пропонуємо 

розрахувати за формулою (2.15): 
 

                                   *100%
Д

ШС
Р

і

і

жі
 ,                              (2.15) 

 

де і – кількість періодів; 

ШСі  –  обсяг штрафних санкцій, нарахованих за результатами 

перевірок в і-му році до сплати у бюджет, тис. грн; 

Ді – обсяг додатково нарахованих платежів до бюджету за 

результатами перевірок в і-му році, тис. грн. 

 

Зростання показника у динаміці, серед іншого, вказуватиме на 

збільшення кількості податкових правопорушень і, як наслідок, 

зростання обсягів застосованих штрафних санкцій за результатами 

податкових перевірок, тобто зростання жорсткості податкового 

контролю. 

Коефіцієнт якості податкового контролю (КЯі) радимо 

обчислювати за формулою (2.16):   
 

                                           
пі

яі

Яі
К

К
К

0

 ,                                        (2.16) 
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де і – кількість періодів; 

Кяі  – кількість податкових перевірок, здійснених в і-му році, за 

актами яких суд виніс рішення на користь податкових органів, од.; 

К0пі – кількість проведених податкових перевірок в і-му році, за 

результатами яких були виявлені порушення, од. 
 

Запропонований коефіцієнт показує питому вагу якісних 

перевірок у загальній кількості здійснених податкових перевірок. А 

неякісними для податкових органів є перевірки, за актами яких суд 

виніс рішення на користь платників податків. Це означає, що таку 

перевірку було проведено з певними порушеннями. Відтак зростання 

значення коефіцієнта в динаміці означатиме збільшення якісних 

перевірок у загальній кількості податкових перевірок.  

Коефіцієнт якості податкового контролю (КЯі) перебуває в тісній 

залежності з коефіцієнтом «узгодженості» (КУі), який ми пропонуємо 

обчислювати за формулою (2.17):   
 

                                           
пі

ві

Уі
ПН

ПН
К  ,                                       (2.17) 

 

де і – кількість періодів; 

ПНві – сума податкових недоїмки та пені, встановлених в судових 

інстанціях, в і-му році, тис. грн;  
НПпі – сума податкових недоїмки та пені, заявлених податковими 

органами до сплати за актами проведених податкових перевірок, в і-му 

році, тис. грн.  
 

Результат вважається позитивним, коли податкові органи, 

заявляючи недоїмку і пеню, обґрунтовують свої вимоги на законних 

підставах, що визнаються судом. Відтак норматив коефіцієнта 

«узгодженості» тяжіє до 1. 

Ефективність податкового контролю, його корисний ефект з 

позиції економічності втілюються у вартості робочого часу, 

затраченого на здійснення цього контролю. Відтак для оцінювання 

ефективності податкового контролю доцільно порівняти вартість 

робочого часу, що витрачають суб’єкти господарювання та податкові 

органи при проведенні податкових перевірок. Витрати останніх на 

проведення одної перевірки ( ДПСі
В ) пропонуємо визначити за 

формулою (2.18):  
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пі

іпі

ДПСі
К

ПЗЧ
В

12*/*
1 ,                             (2.18) 

 

де і – кількість періодів; 

Чпі – чисельність податкових інспекторів в і-му році, ос.; 

і
ПЗ
1

/ – середньомісячна заробітна плата податкового інспектора в і-му 

році, тис. грн;  

Кпі  – кількість перевірок, проведених податковими інспекторами в і-

му році, од. 
 

Запропонований коефіцієнт доцільно розрахувати для кількох 

податкових інспекцій і порівняти отримані результати, у тому числі і 

в динаміці. Однак варто наголосити, що при стрімкій додатній чи 

від’ємній динаміках цього коефіцієнта не можна однозначно 

говорити про позитивні/негативні зміни в контрольній роботі 

податкових органів. При аналізі витрат ДФС України на здійснення 

податкових перевірок слід врахувати, що вони можуть змінюватися за 

рахунок зростання/зниження показників середньої чисельності 

працівників податкових органів, які залучаються на податкові 

перевірки, та обсягу середньомісячної заробітної плата одного 

податкового інспектора. 

Разом з інституційним забезпеченням розвитку податкової 

культури і виходом з тіні бізнесу одна з вимог ефективності затрат на 

податковий контроль полягає у тому, що він має покривати кошти, що 

витрачаються на його проведення. Тому разом з аналізом витрат 

податкових органів на проведення одної перевірки (ВДПСі) доцільно 

також розрахувати коефіцієнт загальної економічної ефективності 

контрольно-перевірочної роботи податкових інспекторів. У науковій 

літературі, зокрема
246

, пропонується така формула для обчислення 

загальної ефективності фінансового контролю (2.19): 
 

                                               
З

К
Е б

ф  ,                                          (2.19) 
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де Кб – кошти, повернуті до бюджету, гр. од.;  

З – затрати на утримання органу фінансового контролю, гр. од. 
 

Цю ж формулу російські науковці В. Жуков і С. Опенішев
247

 

пропонують використовувати для розрахунку проміжної ефективності 

діяльності будь-якого органу фінансового контролю. Однак ми 

вважаємо, що в міру універсальності та узагальненості дана формула не 

повною мірою враховує специфіку видів фінансового контролю. Крім 

того, незрозумілим є врахування/не врахування сум штрафних санкцій 

до обсягу коштів, повернутих до бюджету. Тому для визначення 

позитивних і негативних тенденцій у контрольно-перевірочній роботі 

податкових органів та здійснення комплексного оцінювання 

ефективності податкового контролю, на наш погляд, доцільно 

розрахувати коефіцієнт загальної економічної ефективності 

податкового контролю (КЕЕфі). Враховуючи, що з економічної точки 

зору ефективність – це відносний ефект (результат у його 

матеріальному, грошовому, соціальному вираженні), названий 

коефіцієнт пропонуємо обчислювати за формулою (2.20): 
 

                    
ВЧПЗ

С
К

піі

і

ЕЕФ



12*)*/( 1

,                              (2.20) 

 

де і – кількість періодів; 

Сі – сума фактично сплачених податкових зобов’язань до бюджету з 

донарахованих за результатами податкових перевірок сум в і-му році, тис. 

грн; 

і
ПЗ
1

/  – середньомісячна заробітна плата одного податкового 

інспектора в і-му році, тис. грн;  

Чпі – чисельність податкових інспекторів в і-му році, ос.; 

В – середньорічний обсяг витрат на утримання відділу податкового 

контролю (окрім фонду оплати праці), тис. грн.  
 

Розрахунок запропонованого коефіцієнта доцільно здійснити в 

регіональному розрізі, що дозволить  проаналізувати ефективність 

роботи кількох регіональних органів податкового контролю та 

порівняти їх для подальшого обґрунтування управлінських рішень. 
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Вартість робочого часу, який суб’єкти господарювання 

витрачають при проведенні податкових перевірок (Врчі), пропонуємо 

розрахувати за формулою (2.21): 
 

                               
і

пі
ііірчі

РД

ПЗ
ТЧПВ

12*/
*** ,                (2.21) 

 

де і – кількість періодів; 

Пі – кількість діючих підприємств, що перевіряються в і-му році, од.; 

s
Ч  – середня чисельність працівників, які відволікалися на перевірку 

на одному підприємстві в і-му році, ос.;  

s
T – середня тривалість перевірок на одному підприємстві в і-му році, 

робочих днів; 

і
ПЗ
1

/  – середньомісячна заробітна плата одного працівника 

підприємства, залученого до перевірок (керівник, бухгалтер, фінансист 

тощо) в і-му році, тис. грн;  

іРД  – середня кількість робочих днів у місяці. 
 

Оскільки вартістю робочого часу, який підприємства витрачають 

при проведенні податкових перевірок, є заробітна плата, яка 

виплачується працівникам, задіяним до таких перевірок, то доцільно 

розрахувати частку витрат підприємств на податковий контроль у 

сукупному прибутку (fі) (2.22):  
 

                                               *100%
Р

В
f

і

рчі

і
 ,                                     (2.22) 

 

де і – кількість періодів; 

Врчі – вартість робочого часу, який суб’єкти господарювання витрачають 

при проведенні податкових перевірок; 

Рі –  сукупний прибуток підприємств в і-му році, тис. грн.  

 

Загалом названий коефіцієнт доцільно розрахувати для суб’єктів 

господарювання різних адміністративно-територіальних одиниць і 

проаналізувати отримані результати в динаміці, що дасть змогу 

оцінити та порівняти ефективність податкового контролю у розрізі 

регіонів. 
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З метою формування узагальнюючих висновків за результатами 

оцінювання податкового контролю та розробки заходів щодо підвищення 

його ефективності в умовах реформування системи адміністрування 

податків в Україні на заключному етапі доцільно отримані результати 

оцінювання порівняти з еталонними значеннями (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Групи показників оцінювання ефективності податкового контролю* 
Критерій Показник Еталонне значення 

1 2 3 

Н
а

в
а

н
т
а

ж
ен

н
я

 

Рівень макроекономічного навантаження 

контрольно-перевірочних заходів, % 
Рмакро і min 

Рівень мезоекономічного навантаження 

контрольно-перевірочних заходів, % 

Рмезо і min при 
умові зниження 

кількості податкових 
перевірок 

Рівень 

мікроекономічного 

навантаження 

контрольно-

перевірочних 

заходів 

Інтенсивність роботи одного 

податкового інспектора, 

перевірок/особу 

48<ІП1і<120 

Навантаження на одного 

податкового інспектора 

платниками податків для 

проведення контролю, 

платників податків/особу 

36<РНІі<84 

Контрольне навантаження 

платників податків 

податковими перевірками, 

перевірок/рік 

0<Рнав і<1 – при 

планових 

перевірках; 

0<Рнав і<3 – при 

інших перевірках 

(крім камеральних) 

Показник навантаження на 

платників податків 

донарахованими за 

результатами податкових 

перевірок платежами, грн 

Рнав Ді мaх при Рж 

і
1 min 

 1Рж і – рівень 
жорсткості 
податкового 

контролю 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

іс
т
ь

 

Питома вага результативних податкових перевірок 

у загальній кількості здійснених податковими 

органами перевірок, %   

70<VРПі<80 – для 

документальних та 

фактичних перевірок 

VРПі<10 – для 

камеральних 

перевірок 

Показник результативності податкових перевірок 

на одного податкового інспектора, грн 

РП1і мaх при  

Рмезоі min 

Показник стягнень (відшкодувань) за результатами 

однієї податкової перевірки, грн 

КС1і мaх при  

Рнав і min 
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Продовження табл. 2.7 
1 2 3 

Д
іє

в
іс

т
ь

 

Коефіцієнт фактично сплачених податкових 

зобов’язань до бюджету з донарахованих за 

результатами податкових перевірок сум, од. 

0,7≤Ксплати і≤1, при 

цьому слід врахувати 

вид перевірки 

Рівень жорсткості податкового контролю, % Рж і ≤50-60 

Коефіцієнт якості податкового контролю, од. 0,8<КЯі<1 

Коефіцієнт «узгодженості» податкового 

контролю, од. 
КУі 1 

Е
к

о
н

о
м

іч
н

іс
т
ь

 

Показник витрат податкових органів на 

проведення одної перевірки, грн 
ВДПС 1і min 

Коефіцієнт загальної економічної ефективності 

контрольно-перевірочної роботи податкових 

інспекторів, од. 

КЕЕФі>1 

Показник вартості робочого часу, витраченого 

суб’єктами господарювання при проведенні 

перевірок податковими інспекторами, грн 
Врч і min 

Частка витрат підприємств на податковий 

контроль у сукупному прибутку, % 
fі min 

* Джерело: розроблено авторами 

 

Отже, при оцінюванні ефективності податкового контролю 

доцільно
248

: 

1. Показники та коефіцієнти аналізувати системно та в динаміці, 

за видами перевірок, штрафів тощо. 

2. Розрахувати та порівняти значення показників між 

податковими інспекціями, використовуючи показники донарахувань 

на одного податкового інспектора та фактично сплачених податків і 

зборів до бюджету з донарахованих за результатами перевірок сум у 

розрахунку на одного податкового інспектора. 

3. Здійснити розрахунок запропонованих показників у розрізі 

галузей економіки, адміністративних областей тощо для їх 

подальшого порівняння, виявлення основних тенденцій, 

попередження дисбалансів  у процесі здійснення контрольно-

перевірочних заходів для забезпечення повноти та своєчасності 

надходжень податкових платежів до бюджету.  
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Таким чином, ефективність податкового контролю можна 

визначити як позитивне сальдо величини виявлених порушень у 

діяльності суб’єктів контролю над величиною організаційних витрат, 

що були понесені податковими органами на проведення контрольно-

перевірочних заходів. Крім того, оцінивши ефективність податкового 

контролю на всіх рівнях вітчизняної податкової системи, можна 

охарактеризувати рівень: податкової культури та дисципліни у 

суспільстві, податкового тиску та легкості ведення бізнесу, 

корумпованості виконавчої влади тощо, а отже інституційне 

середовище та потенціал розвитку суспільно-економічних 

взаємовідносин України загалом. 

 

 

2.4. Оцінювання ефективності податкового контролю  

в Україні 

 

Вирішення проблем підвищення ефективності здійснення 

податкових перевірок залишається одним з пріоритетних завдань 

вітчизняної податкової служби. У рейтингу сприятливості 

середовища для ведення бізнесу в 2014 р. Україна посіла 112 місце 

серед 189 країн світу, покращивши свої позиції на 25 пунктів, 

порівняно з аналогічним показником 2013 р. За субіндексом «сплата 

податків» у 2014 р. наша держава зайняла  164 місце, у минулому – 

165
249

. Не зважаючи на певне поступове покращення умов ведення 

бізнесу, у тому числі і сплати податків, однак, порівнюючи наведені 

показники з відповідними даними країн близького зарубіжжя 

(Додаток К), спостерігаємо значне відставання у розвитку податкової 

системи України, що вказує на розбалансованість її функціонування. 

А проведені емпіричні дослідження свідчать про чітку залежність у 

світовому масштабі рівня ВВП на душу населення від умов сплати 

податків (рис. 2.10). 

Дані рис. 2.10 показують, що чим вищий рівень податкової 

свідомості, культури та дисципліни в країні, тим вищий показник 

ВВП на душу населення. Так, Україна, при одній з найнижчих позицій 

за субіндексом «Сплата податків» (165 місце), характеризується 
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також одним з найнижчих після Молдови та Грузії рівнем валового 

внутрішнього  продукту на душу населення (3862 дол. США). 
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Рис. 2.10. Графік залежності між обсягами ВВП на душу населення  

та рейтингом щодо сплати податків 35 країн світу, 2013 р.* 
*Джерело: складено за даними Міжнародного валютного фонду 

 

Таким чином, розуміння необхідності формування в Україні 

сприятливого податкового середовища вимагає дослідження проблем 

і перешкод планування, організації і здійснення податкового 

контролю, а також оцінювання його ефективності, яку буде здійснено 

в межах запропонованих критеріїв ефективності податкового контролю 

– навантаження, результативності, дієвості та економічності.  

Охарактеризуємо ефективність податкового контролю за 

критерієм навантаження на різних рівнях управління. Рівень 

макроекономічного навантаження податкового контролю у 2013 р. 

становив 0,7% від обсягу ВВП (-0,9 в.п., порівняно з аналогічним 

показником 2012 р.), або  35,6% від обсягу податкових надходжень до 

Державного бюджету (-46,5 в.п., порівняно з аналогічним показником 

2012 р.
250

).  
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Рівень мезоекономічного навантаження податкового контролю 

(розрахований за відповідними показниками по Львівській області) у 

2013 р. становив 1,4% від обсягу ВРП (-1,4 в.п. і -0,93 в.п., порівняно 

з аналогічними показниками 2007 р. і 2012 р. відповідно), або  24,3% 

від обсягу податкових надходжень до бюджету Львівської області     

(-18 в.п. і -5,6 в.п., порівняно з аналогічними показниками 2007 р. і 

2012 р. відповідно
251

). 

Отже, зниження макро- та мезоекономічного навантаження 

податкового контролю у 2013 р. щодо минулого та базового років 

вказує на зниження питомої ваги донарахованих за результатами 

перевірок податкових платежів, включаючи штрафні санкції, у 

загальному обсязі як ВВП (ВРП), так і податкових надходжень до 

Державного (місцевого) бюджету та свідчить про деяке зростання 

податкової культури та дисципліни у суспільстві.  

Оцінити ефективність податкового контролю як функції 

державного управління, а також ефективність діяльності конкретних 

суб’єктів контролю (працівників податкового органу) дозволить 

аналіз мікроекономічного навантаження податкового контролю, який 

доцільно розпочати з оцінювання охоплення податковими 

перевірками платників податків. 

Протягом 2011-2013 рр. податковими перевірками в середньому 

було охоплено 40,9% суб’єктів-господарювання-юридичних осіб 

України (рис. 2.11), при цьому кожне підприємство в середньому 

перевірялось 1,7 разів. 

Як видно з рис. 2.11, протягом досліджуваного періоду 

податковими перевірками було охоплено в середньому 43,3% 

підприємств Львівської області, при цьому кожне підприємство 

перевірялося у 2007-2012 рр. в середньому двічі. Значне зростання 

середньої кількості проведених перевірок на одному підприємстві 

області спостерігалося у 2013 р. (в середньому +7,6 перевірок), що 

зумовлено насамперед збільшенням кількості камеральних перевірок.  

Значне відхилення від середнього показника охоплення 

перевірками підприємств області характерне для 2011 р.            

(+10,0 в.п.). Із введенням в дію Податкового кодексу України у 2012 р. 
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зазначений показник в регіоні знизився, порівняно з попереднім роком, 

на 16,3 в.п., що відповідало загальноукраїнській тенденції. Однак така 

статистика, на жаль, не повною мірою підтверджується підвищенням 

ефективності запровадженого ризикоорієнтованого підходу до відбору 

платників податків для перевірок. 

 
Рис. 2.11. Динаміка охоплення податковими перевірками  

підприємств України та Львівської області у 2007-2013 рр.* 
*Джерело: складено за даними

252
  

 

Зменшення перевірок насамперед відбулось внаслідок 

продовження у 2012 р. мораторію на фактичні перевірки, що дозволило 

вперше, починаючи з 2007 р., суттєво зменшити кількість податкових 

перевірок підприємств України – з 482,7 тис. перевірок у 2011 р. до 

395,9 тис. перевірок у 2012 р. (-18,0%). У Львівській області 

аналогічний показник становив 36,4 тис. перевірок та 23,8 тис. 

перевірок відповідно (-34,6%), що наочно демонструє табл. 2.8.  
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У 2013 р. кількість проведених фактичних перевірок загалом в 

Україні знизилась більш ніж вдвічі, порівняно з відповідним 

показником 2012 р. Разом з цим, у звітному році спостерігається 

значне зростання кількості проведених камеральних перевірок 

вітчизняних підприємств (у середньому у 6,5 разів більше, ніж у 

2012 р.) (рис. 2.12), що було зумовлено насамперед перенесенням 

основного акценту контрольно-перевірочної роботи податкових 

інспекторів на поглиблення доперевірочного контролю та аналізу, 

збору та вивчення інформації про особливості діяльності платника 

податків для усунення причин і попередження можливих податкових 

порушень з одночасною мінімізацією втручання у виробничий процес 

останніх. 
 

 
 

Рис. 2.12. Динаміка охоплення камеральними перевірками 

підприємств України та Львівської області у 2007-2013 рр.* 
*Джерело: розраховано та побудовано за даними
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Проте попри деяке зниження кількості проведених у 2012 р. 

податкових перевірок щодо 2011 р. і 2007 р., залишається значною 

загальна кількість підприємств Львівської області, перевірених 

податковими органами у 2012 р. – 37,2%. У 2013 р. зазначений 

показник  зріс відносно попереднього року на 4,8 в.п.. Це зумовлено 

насамперед зростанням кількості проведених камеральних перевірок 

у звітному році відносно попереднього (з 18401 од. до 142006 од.) 

(рис. 2.12).  

У 2013 р. питома вага камеральних перевірок у загальній 

кількості податкових перевірок підприємств України становила 

97,7%, підприємств Львівської області – 97,3%, що більше, ніж у 

попередньому році, на 17,5 в.п. та 20,0 в.п. відповідно. 

Зазначимо, що кількість проведених податкових перевірок 

обернено корелює з основними показниками діяльності бізнесу, 

зокрема фінансовим результатом (сальдо) до оподаткування – 

коефіцієнт кореляції R=-0,74 та обсягом реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) – R=-0,5
254

. Регресійний аналіз показав, що 

збільшення кількості здійснених податкових перевірок на 1% 

призведе до зниження: 

– фінансового результату підприємства до оподаткування на 

0,099 млн грн;  

– обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 

1,25 млн грн. 

Важливою передумовою на шляху пошуку напрямів 

удосконалення контрольно-перевірочного процесу та підвищення 

його ефективності, серед іншого, є оцінювання контрольно-

перевірочного навантаження податкових інспекторів (табл. 2.9).  

Проведений аналіз свідчить, що інтенсивність роботи податкових 

інспекторів Державної фіскальної служби у Львівській області в 

2007-2013 рр. характеризувалася загальною тенденцією до зростання. 

Зокрема, кожним податковим інспектором у 2012 р. було проведено в 

середньому близько 69 перевірок, а у 2013 р. – 485 (+416 перевірки).  

Як видно з табл. 2.9, протягом 2007-2013 рр. спостерігалося 
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значне коливання рівня навантаження платниками податків на одного 

податкового інспектора – в середньому від 32 підприємства у 2007 р. 

до 51 підприємства у 2013 р.  

Таблиця 2.9 

Оцінювання контрольно-перевірочного навантаження 

податкових інспекторів Державної фіскальної служби 

у Львівській області в 2007-2013 рр.* 

Показник 

Роки 
Відхилення, 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2007 

2013/ 

2012 

Інтенсивність 

роботи одного 

податкового 

інспектора, 

перевірок/рік 

65,0 63,4 66,5 77,5 89,2 69,4 484,8 419,8 415,5 

Навантаження 

платниками податків 

одного податкового 

інспектора, 

платників 

податків/рік 

31,8 30,1 28,7 37,2 42,4 35,4 50,6 18,8 15,2 

*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними
255

 
 

Оцінювання ефективності податкового контролю за критерієм 

результативності дозволяє зробити висновок про те, що в середньому 

за результатами кожної п’ятої перевірки, проведеної податковими 

інспекторами України в 2007-2012 рр., були виявлені порушення 

податкового, валютного та іншого законодавства. Значне відхилення 

від вказаного показника спостерігалося у 2013 р., коли податкові 

порушення були виявлені в середньому за результатами кожної 

35 перевірки.  
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Для порівняння, результативність податкового контролю 

підприємств Харківської області у 2013 р. становила 100%
256

, при 

цьому рівень стягнення узгоджених за результатами перевірок 

податкових зобов’язань склав 99,2%, що ставить під сумнів 

правомірність проведення контрольно-перевірочної роботи 

податковими інспекторами області, зокрема в частині нівелювання 

принципом презумпції невинності. 

У ході податкових перевірок підприємств Львівської області 

протягом звітного року порушення були виявлені в середньому за 

результатами кожної 37 перевірки. При цьому виявлення вказаних 

порушень тісно корелює з динамікою збору платежів до загального 

фонду Державного бюджету по Львівській області (коефіцієнт 

кореляції R=0,73). Зокрема, при зростанні кількості податкових 

перевірок, за результатами яких були виявлені порушення, у 2012 р. 

на 1088 од., порівняно з 2010 р., обсяг мобілізації коштів 

податковими органами Львівської області до Державного бюджету 

зріс на 2063,5 млн грн.  

Загалом в Україні найбільш результативними, з точки зору 

виявлення порушень, протягом 2007-2013 рр. були фактичні перевірки. 

У 95% поведених у звітному році податковими інспекторами України 

фактичних перевірок були виявлені податкові порушення.  

Динаміку частки податкових перевірок підприємств Львівської 

області, за результатами проведення яких були виявлені порушення, у 

загальній кількості здійснених перевірок податковими інспекторами 

Державної фіскальної служби у Львівській області в 2007-2013 рр. 

відображено на рис. 2.13. 

Крім того, протягом 2007-2013 рр. в середньому у 8% проведених 

камеральних та 58% документальних перевірок підприємств 

Львівської області були виявлені податкові порушення.  

Загалом у 2013 р. за результатами податкового контролю 

підприємств України до бюджету було донараховано 10,1 млрд грн, з 

яких 65,8% становили штрафні санкції за порушення податкового 

законодавства, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник 

2012 р. (рис. 2.14). 
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Рис. 2.13. Динаміка частки податкових перевірок підприємств  

Львівської області, за результатами проведення яких були виявлені 
порушення, у загальній кількості перевірок податкових інспекторів 
Державної фіскальної служби у Львівській області в 2007-2013 рр.* 

*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними
257

 

 

 
Рис. 2.14. Динаміка рівня жорсткості податкового контролю 

підприємств України та Львівської області в 2007-2013 рр.* 
*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними

 258
 

                                                            
257

 Звіти про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи 
Державної податкової служби у Львівській області (окремо по роках: на 2007 рік, на 2008 
рік, на 2009 рік, на 2010 рік, на 2011 рік, на 2012 рік) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://lv.minrd.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/; Звіт про виконання Плану 
основних питань економічної та контрольної роботи Головного управління доходів і зборів у 
Львівській області на 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://lv.minrd.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/.    
258

 Там само.; Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – 
Peжим доступу: http://sfs.gov.ua/. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

88,2 90,0 92,9 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
0,7 

50,0 48,5 
53,2 

75,2 

54,2 

67,0 67,8 

ч
а
ст

к
а
п

о
д

а
т
к

о
в

и
х
 п

ер
ев

ір
о
к

 

за
 я

к
и

м
и

 б
у
л

и
 в

и
я

в
л

ен
і 

п
о
р

у
ш

ен
н

я
, 
%

 

роки 

фактичні камеральні документальні 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

р
ів

ен
ь

 ж
о
р

ст
к

о
ст

і 

п
о
д

а
т
к

о
в

о
го

 к
о
н

т
р

о
л

ю
, 

%
 

роки 

Україна Львівська область 

http://lv.minrd.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/
http://lv.minrd.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/


АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

 
203 

 

Таким чином, у звітному році на тлі зростання кількості 
податкових перевірок при одночасному зменшенні числа податкових 
правопорушень вітчизняний податковий контроль характеризувався 
зростанням обсягів застосованих штрафних санкцій за результатами 
податкових перевірок, що вказує на зростання його жорсткості.  

Разом з тим, проблемою вітчизняного податкового контролю 
залишається значне відхилення між показниками донарахованих за 
результатами податкових перевірок, узгоджених і фактично 
сплачених до бюджету податкових зобов’язань, оцінювання яких 
дозволить охарактеризувати ефективність податкового контролю з 
позиції його дієвості. Зокрема, із донарахованих податковими 
органами України у 2013 р. за результатами здійснених контрольно-
перевірочних заходів податкових зобов’язань вітчизняними 
підприємствами було узгоджено сплату 73,3% цих зобов’язань, що на 
43,4 в.п. більше, ніж у попередньому  році (рис. 2.15).  

 

 
Рис. 2.15. Динаміка частки узгоджених податкових зобов’язань 

із донарахованих за результатами податкового контролю 

підприємств України та Львівської області в 2007-2013 рр.* 
*Джерело: складено за даними
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Як видно з рис. 2.15, за результатами здійснених перевірок 

податковими органами Львівської області у 2013 р. із донарахованих 

податкових зобов’язань підприємствами області було узгоджено 

сплату 34,9% цих зобов’язань, що на 33,3 в.п. менше, ніж у 

попередньому  році, але на 5,3 в.п. більше, порівняно з базовим 

роком. Разом з тим, у 2010 р. обсяг узгоджених податкових платежів 

становив лише 12,5 % від загального обсягу донарахованих 

податкових зобов’язань, однак із загальної суми узгоджених 

зобов’язань підприємствами області було сплачено 74,5% належних 

до сплати платежів, що вчетверо більше, ніж у 2007 р. 

Загалом протягом 2010-2012 р. спостерігається негативна 

тенденція зниження частки сплати податкових зобов’язань з 

донарахованих за результатами податкових перевірок підприємств 

України та Львівської області (рис. 2.16).  
 

 
Рис. 2.16. Динаміка частки сплачених податкових зобов’язань 

з узгоджених за результатами податкових перевірок підприємств 

України та Львівської області у 2007-2013 рр.* 
*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними
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Тенденція зміни частки сплачених податкових зобов’язань з 

узгоджених за результатами податкових перевірок підприємств 

Львівської області у 2007-2013 рр. загалом відповідала аналогічному 

показнику по Україні. Так, з визнаних і належних до сплати 

суб’єктами бізнесу області податкових зобов’язань у 2013 р. було 

сплачено лише 66,7%, що на 43,6 в.п. більше, ніж в попередньому 

році. У розрізі видів перевірок, проведених податковими 

інспекторами Державної фіскальної служби у Львівській області, 

динаміку коефіцієнта сплати податкових зобов’язань у 2007-2013 рр. 

характеризує рис. 2.17. 

 
Рис. 2.17. Динаміка частки сплачених податкових зобов’язань 

з узгоджених за результатами податкових перевірок підприємств 

Львівської області у 2007-2013 рр. (у розрізі видів перевірок)*  
*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними
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Значне коливання протягом 2007-2012 рр. частки сплачених 

податкових зобов’язань у загальному обсязі визнаних до сплати 
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податкових платежів за результатами перевірок (рис. 2.17) вказує на 

поширення явищ розтермінування сплати підприємствами Львівської 

області узгоджених податкових платежів, провокуючи тим самим не 

повномірне наповнення бюджетів різних рівнів. Однак у 2013 р. 

названий показник становив 66,7%, зрісши майже вчетверо, 

порівняно з аналогічним показником базового року, що було 

зумовлено насамперед необхідністю виконання негласних вимог 

Міністерства доходів і зборів України щодо забезпечення сплати 80% 

узгоджених зобов’язань за результатами податкових перевірок. З 

одного боку, завдяки вказаним заходам темп росту платежів 

загального фонду державного бюджету, закріплених за Державною 

фіскальною службою України, у 2013 р. склав 102,3%, а з іншого – 

при зменшенні обсягів виробництва промислової продукції на 4,7%
262

 

зріс адміністративний тиск на бізнес з боку податкових органів. 

Насамперед він виявлявся у зростанні вартості робочого часу, 

витраченого підприємствами України на податковий контроль. 

Для дослідження дотримання принципу дешевизни та 

ефективності адміністрування податків проаналізуємо динаміку 

показників донарахувань і сплати за актами однієї податкової 

перевірки.  

За результатами однієї податкової перевірки підприємств України 

у 2013 р. в середньому було додатково нараховано 167,1 тис. грн 

податкових зобов’язань, що менше, ніж у 2012 р., на 130,1 тис. грн. 

При цьому суб’єктами бізнесу фактично сплачено до бюджету у 

звітному році 105,6 тис. грн (або 63,2%), що на 33,1 тис. грн більше, 

ніж у попередньому році.  

Разом з тим, протягом 2007-2013 рр. спостерігається значне 

коливання значення середнього обсягу донарахувань податкових 

зобов’язань за результатами однієї податкової перевірки суб’єктів 

бізнесу Львівської області, тоді як динаміка показника сплати 

податкових зобов’язань за результатами однієї податкової перевірки 

залишалась стабільно низькою, порівняно із середнім значенням 

аналогічного показника по Україні (рис. 2.18).  
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Рис. 2.18. Динаміка обсягів донарахувань податкових зобов’язань  

і частки їх сплати за результатами однієї податкової перевірки, 

проведеної податковими інспекторами Державної фіскальної  

служби у Львівській області в 2007-2013 рр., тис. грн.* 
*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними
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Результатом значного податкового контролю суб’єктів бізнесу в 

Львівській області стало зростання у 2010 р. значення показника 

донарахувань за результатами однієї податкової перевірки на 27,9%, 

порівняно з відповідним показником 2009 р. Зокрема, у 2010 р. за 

підсумками однієї результативної податкової перевірки 

контролюючими органами в середньому було донараховано 

261,2 тис. грн. На наш погляд, таку ситуацію насамперед 

спровокувала необхідність повернення до бюджету колосального 

обсягу коштів, витрачених у 2009 р. на підготовку до виборів 

Президента України та їх проведення у січні 2010 р. Зазначені заходи 

коштували Державному бюджету України 1,532 млрд грн, значну 

частку яких було акумульовано саме податковими органами за 

рахунок авансових податкових платежів у 2010 р. 
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У 2011 р. ситуація змінюється у бік зниження значення показника 
донарахувань за актами однієї податкової перевірки, проведеної 
податковими інспекторами Державної фіскальної служби у 
Львівській області. Важливим чинником цього зниження стало 
прийняття Податкового кодексу України та регламентування його 
Перехідними положеннями обсягу штрафних санкцій за порушення 
податкового законодавства в період з 1 січня по 30 червня 2011 р. у 
розмірі не більше 1 грн за кожне порушення. 

У 2013 р. за підсумками однієї результативної податкової 
перевірки підприємств Львівської області органами контролю в 
середньому було донараховано 195,5 тис. грн.   

Про деяке підвищення якості податкового контролю свідчить те, 
що у 2013 р. кількість судових спорів за участю органів Міністерства 
доходів і зборів України стабільно зменшувалась. Зокрема, порівняно 
з 2012 р., зазначений показник зменшився на 11,7 тис. позовів (8,5%) і 
становив 137,4 тис. позовів на загальну суму 188,7 млрд грн. Загалом 
протягом 2013 р. судовими органами було розглянуто 74,9 тис. справ 
про податкові правопорушення на загальну суму 84,4 млрд грн. З них 
на користь податкових органів вирішено 59,5 тис. справ на загальну 
суму 41,6 млрд грн, що складає 79,5% від кількості та 49,3% від суми 
розглянутих судами справ про податкові правопорушення (рис. 2.19). 

 
Рис. 2.19. Частка судових справ про податкові правопорушення, 

розглянутих на користь органів Міністерства доходів і зборів  
України у 2013 р.* 

*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними
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Як видно з рис. 2.19, у 2013 р. частка судових справ про податкові 
правопорушення, розглянутих на користь досліджуваних 
територіальних управлінь фіскальної служби, за винятком Державної 
фіскальної служби у Тернопільській області, становила понад 80%, що 
відповідає нормативному значенню коефіцієнта якості податкового 
контролю (див. с. 192, табл. 2.7). 

Отже, проведений аналіз податкового контролю за критерієм 
дієвості дозволяє зробити висновок, з одного боку, про деяке 
підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи вітчизняних 
податкових органів, а з іншого – про існування штучних факторів 
впливу на результативність податкового контролю (виборча кампанія, 
зміни у законодавстві, підготовка та проведення чемпіонату з футболу 
Євро-2012 тощо), що не дозволяє дати однозначну відповідь про зміни 
податкової культури, свідомості та дисципліни в країні.  

Загалом складність української податкової системи негативно 
впливає на діяльність підприємств і приватних підприємців. Загальний 
податковий тягар складається не лише з податків та інших обов’язкових 
платежів, але й з витрат на оплату вартості часу працівників 
підприємств, пов’язаних з дотриманням складностей податкового 
законодавства, здійсненням податкового контролю тощо. Керуючись 
сформульованим у підрозділі 2.3 методичним підходом до оцінювання 
ефективності податкового контролю (див. рис. 2.9), здійснимо 
дослідження його ефективності з позиції економічності контрольно-
перевірочної роботи з метою пошуку найоптимальніших організаційно-
економічних механізмів його вдосконалення. Таким чином, кожна 
перевірка, проведена податковими органами України, коштувала у 
2013 р. в середньому 649,6 грн, що більше, ніж у 2012 р., на 40,3 грн

265
. 

У табл. 2.10 наведено результати оцінювання вартості робочого часу, 
витраченого на контрольно-перевірочні заходи податковими органами 
та суб’єктами господарювання Львівської області. 

Попри те, що оптимізація контрольно-перевірочної роботи 
органами податкового контролю Головного управління Міндоходів у 
Львівській області у 2013 р. сприяла зменшенню вперше за останні 
п’ять років кількості податкових перевірок суб’єктів господарювання 
– юридичних осіб (не враховуючи камеральних перевірок), вартість 
робочого часу, витраченого органами контролю на проведення однієї 
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податкової перевірки підприємств області протягом досліджуваного 
періоду характеризувалася тенденцією до зростання. Зокрема, у 
2013 р. щодо 2012 р. значення названого показника зросло з 553,4 грн 
до 592,2 грн, що було зумовлено:  

– по-перше, постійним зниженням чисельності податкових 
інспекторів (з 343 осіб у попередньому році до 301 особи у звітному); 

– по-друге, зростанням кількості суб’єктів господарювання-
юридичних осіб (з 32606 од. у попередньому році до 36284 од. у звітному).  

Таблиця 2.10 
Оцінювання вартості робочого часу, витраченого на податковий 

контроль (на прикладі підприємств і податкових органів  
Львівської області)* 

Показник 

Роки 
Відхилення, 

2007 2009 2010 2011 2012 2013 

2
0
1
3
/ 

2
0
0
7
 

2
0
1
3
/ 

2
0
1
2
 

Вартість робочого часу, 
витраченого 
податковими органами 
на проведення однієї 
перевірки підприємств-
юридичних осіб, грн/рік  

443,3 541,0 495,6 430,4 553,4 592,2 148,9 38,8 

Сукупна вартість 
робочого часу, що 
суб’єкти бізнесу-
юридичні особи 
витрачають при 
проведенні податкових 
перевірок, млн грн/рік 

9,1 6,4 6,3 8,4 5,7 7,3 -1,8 1,6 

Середня вартість 
робочого часу, що 
витрачає один суб’єкт 
бізнесу-юридична особа 
при проведенні 
податкових перевірок, 
грн/рік 

661,9 518,4 407,1 488,8 474,5 481,9 -180 7,4 

*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними
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Вартість податкових перевірок для суб’єктів бізнесу, серед 

іншого, залежить від загальних витрат робочого часу працівників 

бухгалтерської служби та його вартості. Щодо досліджуваних 

підприємств Львівської області, то вони при проведенні контрольно-

перевірочних заходів органами податкового контролю у 2013 р. 

сукупно витратили 7,3 млн грн, що на 1,6 млн грн менше, ніж у 

2012 р.  Відтак середня вартість робочого часу, витраченого одним 

перевіреним податковими органами підприємством на зазначені 

заходи у звітному році, в середньому становила 474,5 грн, що менше, 

ніж у попередньому році, на 14,3 грн. 

На рис. 2.20 зображено динаміку частки витрат підприємств 

Львівської області, понесених при здійсненні контрольно-

перевірочних заходів органами податкового контролю, у їх прибутку 

в 2007-2013 рр.  

 
Рис. 2.20. Динаміка частки витрат підприємств Львівської області, 

понесених ними в ході здійснення контрольно-перевірочних 

заходів, у прибутку в 2007-2013 рр., %* 
*Джерело: розраховано на основі запропонованого методичного підходу за даними
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Починаючи з 2009 р., як видно з рис. 2.20, частка витрат 

підприємств Львівської області, понесених при здійсненні контрольно-

перевірочних заходів органами податкового контролю, у їх прибутку 
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характеризувалася тенденцією до зниження. Зокрема, у 2013 р. вона 

знизилась на 0,48 в.п., порівняно з 2008 р., та становила 0,2%. 

Загалом зниження витрат вітчизняних суб’єктів бізнесу, 

понесених ними при здійсненні податкового контролю, насамперед 

можна пояснити активним використанням електронних сервісів для 

подання податкової звітності. Рейтингом Doing Business 2013 Україна 

була відзначена як країна, що у 2011-2012 рр. запровадила on-line-

подання податкової звітності для середніх і великих підприємств.  

Використання електронних систем подачі податкової звітності 

дозволило усунути чималий документообіг, зменшити час і знизити 

витрати, що підприємства витрачають на дотримання податкового 

законодавства. Наслідком цього стало зростання частки податкової 

звітності, поданої в електронному вигляді, у загальній кількості 

поданої податкової звітності. Зокрема, частка подання електронної 

звітності платниками ПДВ у Львівській області в 2014 р. зросла щодо 

2010 р. більш ніж у 2,5 рази (з 38,1% у 2010 р. до 98,1% – у 2014 р.). 

Крім того, поступово переходять на звітування з використанням 

електронних цифрових підписів й інші категорії платників податків. 

Так, станом на 01.10.2013 р. засобами телекомунікаційного зв’язку 

звітувалося 35% платників єдиного соціального внеску, а в грудні 

2013 р. – вже 82% таких платників
268

. Однак, порівняно із платниками 

ПДВ Львівської області, у 2013 р. лише половина платників ПДВ 

Тернопільської області звітували в електронному вигляді, а у 2011 р. 

– 45,7%
269

. Враховуючи, що представники бізнесу в розвинутих 

країнах світу вже роками подають податкову звітність засобами 

телекомунікаційного зв’язку, вважаємо позитивною тенденцією 

зростання рівня подання електронної звітності вітчизняними 

підприємствами. Податкові органи, своєю чергою, мають забезпечити 

ефективну діяльність on-line серверів для подання податкової 

звітності з використанням високоякісних систем безпеки. 

Дослідження економічної ефективності податкового контролю 

проведемо і з використанням методів економіко-математичного 

моделювання та статистичного аналізу, що дозволить оцінити 

результати впливу різних факторів на його ефективність.  
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При дослідженні податкового контролю, як багатофакторного 

явища, нами використано методи кореляційно-регресійного аналізу, 

що дали змогу вивчити та кількісно оцінити вплив внутрішніх і 

зовнішніх чинників на ефективність податкового контролю (табл. 

2.11), встановити закономірності функціонування і тенденції її зміни. 
 

Таблиця 2.11 

Вхідні дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу 

факторів на економічну ефективність податкового контролю 

(на прикладі підприємств і податкових органів Львівської області)* 
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У Х1 Х2 Х3 Х4 

2007 11,37 14,9 42341,2 1446 431 

2008 15,99 14,49 64946,6 1594 434 

2009 18,69 14,89 86776,6 1701 430 

2010 22,97 14,01 110338 1881 417 

2011 24,98 21,84 117415 2250 408 

2012 37,99 23,59 150133 2162 343 

2013 50,31 22,65 179920 1503 301 

*Джерело: складено за даними
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**Розраховано з використанням формули (2.20), с. 189 

 

На основі даних табл. 2.11 з використанням режиму Регресія MS 

Excel проведено кореляційно-регресійний аналіз між показниками 

залежної та незалежної змінних. Згенеровані результати дослідження 

наведені у табл. 2.12. 
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Наприклад, всі статистичні характеристики цих моделей 
підтверджують їх адекватність і достовірність результатів 
проведеного оцінювання. Коефіцієнти кореляції (R) і детермінації 
(R

2
) вказують на щільний зв’язок між факторними і результативною 

ознакою. Значення коефіцієнта множинної детермінації у моделі «У-
Х2» отриманої лінійної регресії R

2
=0,94 свідчить про те, що 

економічна ефективність податкового контролю на 94% залежить від 
обсягу фактично сплачених податкових зобов’язань до бюджету з 
донарахованих сум податків і зборів за результатами податкових 
перевірок.  

 Таблиця 2.12 

Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу  

факторів на економічну ефективність податкового контролю 

(на прикладі підприємств і податкових органів Львівської області)* 

Показники 
Залежність 

«У-Х1» 

Залежність 

«У-Х2» 

Залежність 

«У-Х3» 

Залежність 

«У-Х4» 

р-значення 0,03 0,03 0,02 0,002 

R
2
 0,66 0,94 0,73 0,89 

R 0,56 0,93 0,66 0,86 

F 9,8 81,7 10,6 33,2 

Вибіркова 

регресійна 

функція 

у=-19,7+2,53*х1 

(1) 

у=-3,72+0,003*х2 

(2) 

у=-23,3+0,02*х3 

(3) 

у=125,64-0,25*х4 

(4) 

*Джерело: розраховано авторами 
 

Інтерпретуючи вибіркові регресійні функції, отримані в 
результаті проведеного дослідження, робимо такі висновки: 

1. Зростання частки результативних податкових перевірок у 
загальній кількості здійснених податкових перевірок на 1% дозволить 
підвищити ефективність податкового контролю на 2,53 в.п. Беручи до 
уваги те, що результативною вважається перевірка, за результатами 
здійснення якої були виявлені факти порушення податкового 
законодавства, зростання значення факторної ознаки означатиме і 
зростання ефективності планування податкових перевірок. При цьому 
варто наголосити на недопустимості планових показників 
результативності податкового контролю. 

2. При зростанні обсягу фактично сплачених податкових 
зобов’язань з донарахованих за результатами податкових перевірок 
на 1 тис. грн ефективність податкового контролю зросте на 
0,003 пункти. 
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3. Зростання масово-роз’яснювальної роботи на 1 од. дозволить 

підвищити ефективність податкового контролю на 0,02 пункту, 

оскільки на перший план, як показало проведене дослідження, 

виходять саме превентивні методи контролю, у тому числі і за 

рахунок масово-роз’яснювальної роботи. 

4. Зростання середньооблікової чисельності податкових 

інспекторів на 1 особу призведе до зниження ефективності 

податкового контролю на 0,25 пунктів. Такий результат, на наш 

погляд, закономірний, оскільки розвиток інформаційного суспільства, 

що характеризується в тому числі і активізацією інформаційно-

комунікаційних відносин, об’єктивно знижує потребу в додаткових 

інспекторах. 

Оцінювання здійснення вітчизняного податкового контролю 

дозволяє зробити висновок про те, що за кількісними ознаками він 

характеризується тенденцією до покращення та наближення до 

європейського рівня. Якщо у 2012 р. податковими органами України 

було проведено 8,1 тис. планових перевірок суб’єктів 

господарювання, то у 2013 р. – 5,1 тис. (-3 тис. перевірок). Крім того, 

у 2013 р. було проведено 33 тис. позапланових перевірок, що на 3,3 

тис. менше, ніж за відповідний період минулого року, а також 

71,4 тис. зустрічних звірок, що на 58,7 тис. менше, ніж за відповідний 

період 2012 р. Однак за якісними показниками вітчизняний 

податковий контроль значно відстає від європейських норм. 

Основними дивергентними факторами тут є відсутність партнерства 

між контролюючими органами і суб’єктами бізнесу, недостатня 

податкова культура та свідомість платників податків, недооцінка 

превентивних методів контролю, високе податкове навантаження, що 

зумовлює інституційні деформації і перекоси щодо податкової 

культури, дисципліни і свідомості платників податків. Усунення чи 

хоча б мінімізація цих факторів є гострою необхідністю для 

підвищення ефективності адміністрування податків в Україні та 

забезпечення належних умов для розвитку вітчизняного бізнесу. 
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ІІІ 

розділ 

 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 
 

 
 

3.1. Досвід зарубіжних країн щодо організації контролю  

у сфері оподаткування: уроки для України 

 

Прагнення до побудови в нашій країні ефективної податкової 

системи спонукає до вивчення іноземного досвіду організації 

податкового контролю для пошуку найраціональніших ідей, підходів, 

методів його здійснення та виявлення перспектив їх застосування у 

вітчизняній податковій практиці. Це дасть можливість не тільки 

прийняти до використання вже перевірений часом цінний досвід 

побудови механізму податкового контролю, але й дозволить 

уникнути помилок у цій сфері та запобігти таким негативним 

наслідкам, як порушення прав і свобод платників податків, недоїмки 

до бюджету, корупція тощо. 

Необхідними ознаками будь-якої високорозвиненої системи 

контролю за дотриманням податкового законодавства є: 

– створення структури податкового відомства з орієнтацією на 

визначення категорій платників податків, а також чітка і прозора 

відповідальність по вертикалі усередині відомства; 

– ефективна робота з населенням, пов’язана з ознайомленням з 

податковим законодавством, допомога із заповнення декларацій 

тощо; 

– наявність ефективної системи відбору платників податків для 

проведення контрольних перевірок, що дає можливість вибрати 

найоптимальніший напрям використання обмежених кадрових і 

матеріальних ресурсів податкових органів;  

– ефективність податкових перевірок при мінімальних витратах 

зусиль і коштів на їхнє проведення; 

– застосування ефективних форм, прийомів і методів податкових 

перевірок, що ґрунтуються на розробленій податковим відомством 

єдиній комплексній стандартній процедурі організації контрольних 

перевірок та міцній законодавчій базі, що надає податковим органам 

широкі повноваження у сфері податкового контролю для впливу на 

недобросовісних платників податків; 
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– використання системи оцінювання роботи податкових 

інспекторів, що дозволяє об’єктивно врахувати результати діяльності 

кожного з них, ефективно розподіляти навантаження при плануванні 

їхньої роботи
271

. 

Податкові системи різних країн світу формувалися під впливом 

різних економічних, політичних і соціальних умов. Однією з 

найдавніших є податкова система Франції, Податковий кодекс якої 

регламентує організацію податкового контролю, передбачає 

необхідні методи та механізми для боротьби з ухиленням від 

оподаткування.  

Процедури податкового контролю щодо фізичних і юридичних 

осіб чітко розділені та регламентовані в «Книзі податкових 

процедур», що становить собою процесуальний Податковий кодекс 

Франції. Контроль оподаткування фізичних осіб, які отримують 

високі доходи, зокрема журналістів, артистів, спортсменів, керівників 

великих підприємств тощо здійснює Управління перевірок 

податкового стану
272

.  

Згідно з французьким законодавством, для великих підприємств 

застосовуються загальна перевірка та перевірка правильності систем 

обліку, а малим підприємствам надається допомога при складанні 

балансу
273

. 

Відбір матеріалів для проведення податкових перевірок у Франції 

здійснюється на основі вивчення податкових декларацій платників 

податків чи отриманої зовнішньої інформації. 

Показником ефективності податкового контролю у Франції є 

кількість перевірок, здійснених одним податковим інспектором в рік. 

До якісних показників податкових перевірок належать
274

: 

– сума донарахованих податків з обов’язковим зазначенням 

причини донарахувань (наприклад умисне/неумисне ухилення від 

сплати податків тощо) та заходів, вжитих для того, аби податки були 

сплачені в повному обсязі; 
                                                            
271

 Іскоростенський А. М. Порівняльне податкове право : курс лекцій / 

А. М. Іскоростенський. – Ірпінь : Видавництво Національного університету Державної 

податкової служби України,  2009. – С. 265-266. 
272

 Попова Л. В. Налоговые системы зарубежных стран : учеб.-метод. пособ. / Л. В. Попова, 

И. А. Дрожжина, Б. Г. Маслов. – М.: Дело и Сервис, 2011. – С. 62. 
273

 Покинтелиця В. М. Зарубіжний досвід адміністрування податків / В. М. Покинтелиця // 

Научный вестник ДГМА. – 2009. – № 1 (4Е). – С. 283 
274

 Там само. – С. 281-287. 
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– співвідношення між затраченими ресурсами і загальним 

обсягом донарахованих податкових зобов’язань. Це насамперед 

дозволяє порівняти діяльність різних податкових управлінь.  

Загалом охоплення підприємств перевірками Головною 

податковою дирекцією у Франції в середньому становило у 2012 р. 

близько 1,8%
275

. Для порівняння, в Україні аналогічний показник у 

2012 р. становив близько 37,5%, що менше, ніж у 2011 р., приблизно 

на 16,0%
276

. 

За несвоєчасне подання декларації з платника стягується податок 

у повній сумі з одночасним накладанням штрафу. Якщо дохід 

прихований навмисне з метою ухилення, то штраф складає від 40 до 

80% від суми нарахованого податку. У разі регулярного зменшення 

доходів податки стягують у безспірному порядку з рахунків 

платника. При серйозних порушеннях податкового законодавства 

(фальсифікація документів тощо) передбачається кримінальна 

відповідальність, аж до тюремного ув’язнення
277

. 

Система органів податкового контролю Японії сформувалась у 

середині ХХ ст., зазнавши на сьогодні лише незначних 

організаційних і законодавчих змін. Зокрема, усі контрольні функції 

покладені на Національне податкове управління, що структурно 

входить до Міністерства фінансів Японії.  

У складі Управління діють районні податкові управління, 

окружні податкові служби і податкова служба острова Окінава. 

Одним із головних принципів діяльності зазначених органів є довіра 

до платника податків, що має переважати над прагненням до 

застосування покарання за податкові правопорушення. Таким чином, 

домінантами японської системи податкового контролю є простота, 

демократичність і досконалість. 

Відповідальність за податкові злочини в Японії регламентується 

численними актами кримінально-адміністративного законодавства, 

зокрема Законом «Про стягування державних податків» 1959 р., 

Законом «Про прибутковий податок» 1947 р., Законом «Про податок 

                                                            
275

 Покинтелиця В. М. Зарубіжний досвід адміністрування податків / В. М. Покинтелиця // 

Научный вестник ДГМА. – 2009. – № 1 (4Е). – С. 281-287. 
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 Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Peжим 

доступу: http://sfs.gov.ua/. 
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 Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко,  

О. Д. Данілов. – К. : Комп'ютер прес, 2004. – 300 с. 
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з юридичних осіб» 1947 р. Однак завдяки створенню досконалої та 

«м’якої» податкової системи ухилення від сплати податків практично 

неможливе. 

Податкове і митне управління Великобританії в межах своєї 

компетенції здійснює контроль за правильністю сплати податків до 

бюджету, облік податкових донарахувань, розслідування податкових 

злочинів і правопорушень, а також контроль взаємовідносин між 

податківцями та платниками податків. 

Контроль за правильністю адміністрування податків і зборів 

здійснюють податкові інспектори, посадові обов’язки яких полягають 

у розсиланні платникам нагадувань і бланків податкових декларацій, 

перевірці декларацій та іншої податкової звітності, нарахуванні 

податкових зобов’язань у випадках неподання належної декларації 

або неточності даних. У підпорядкуванні податкового інспектора 

перебувають помічники і клерки
278

.  

У Великій Британії для поліпшення відносин між великими 

платниками податків і податковими органами створено Центр з 

обслуговування великого бізнесу
279

. У країні широко 

використовується метод горизонтального моніторингу
280

, умовою для 

впровадження якого на підприємстві є підписання заяви про контроль 

за податками. Варто зазначити, що завдяки підписанню цієї заяви 

керівники компаній мають можливість контролювати власні 

податкові ризики. 

Загальні принципи організації податкового контролю Польщі 

регламентовані Податковим правом, чинним з 1998 р. Контролем у сфері 

оподаткування в країні займаються спеціальні органи податкових служб. 

Зокрема, на центральному рівні діє Міністерство фінансів, до складу 

якого входять Департаменти податків і зборів, Головний інспекторат 

фінансового контролю та Адміністративно-бюджетне бюро.  
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До податкових інспекторів у Польщі ставляться дуже високі 

вимоги щодо професіоналізму: обов’язкова вища економічна, 

юридична чи інша освіта за профілем контрольної роботи, стаж 

роботи у податковому органі не менше 5 років, або практика в 

казначейському контролі не менше 3 років, здача кваліфікаційного 

іспиту перед комісією, що призначається Генеральним інспектором 

казначейського контролю
281

. 

Однією з найефективніших систем податкового контролю 

вважається шведська. Високий рівень податкової свободи тут 

супроводжується і найвищим у світі рівнем свободи від корупції, що, 

за даними Міжнародного валютного фонду, у 2013 р. становили  39,6 

та 93 бали (зі 100 можливих) відповідно. Питома вага бюджетних 

витрат на утримання апарату податкової служби Швеції становить 

близько 0,04% податкових надходжень. Повноваженнями зі збору 

податків, контролю правильності їх нарахування та стягнення 

податкових недоїмок в країні покладені на Агентство зі сплати 

податків. В країні існує тенденція жорсткої централізації податкового 

контролю, зокрема, у питаннях збору декларацій і управління 

засобами платежу, примусового стягнення й контролю великих 

підприємств. На противагу цьому, планування податкового контролю 

залишається децентралізованим, адже шведські податкові органи 

здійснюють контроль за групами платників податків. Поряд з іншим, 

це дозволило Швеції увійти в п’ятірку лідерів за рівнем свободи від 

корупції у 2013 р.
282

.     

Шведське законодавство регламентує застосування камерального 

та документального податкового контролю. Характерним є те, що 

обмежень щодо терміну здійснення виїзних податкових перевірок 

немає. Якщо у процесі контролю виявляються порушення, то 

податкові органи мають право вимагати у платника податків, який 

виявився боржником, будь-які необхідні відомості.   

Податкова служба постійно і на високому рівні проводить 

широку роз’яснювальну роботу з платниками податків, у тому числі і 
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через комп’ютерну мережу. Зокрема, уповноваженими на це особами 

надають консультативні послуги з питань: які податки сплачувати, як 

розрахувати суму податку, коли її сплачувати тощо. Запитання 

можуть надходити через мережу Інтернет, поштою або телефоном. 

Крім того, можна призначити безпосередню зустріч із податковим 

інспектором
283

. 

Загалом шведські податкові органи керуються постулатом, що 

добровільна сплата податків досягається за рахунок
284

:  

– налагодженого апарату контролю, що характеризується 

точністю та передбачуваністю, а також широким використанням  

профілактичних (превентивних) заходів;  

– довіри платників податків, впевнених у правомірній роботі 

податкової системи та виконанні податковими органами своїх завдань; 

– введення доступних для розуміння правил оподаткування. 

Як наслідок, у Швеції до категорії добросовісних платників 

належать 80% платників податків. 

В Італії податкові органи застосовують такі види контролю: 

– аналітичний – податкові управління вносять корективи у 

наведені в деклараціях дані на основі записів, бухгалтерських 

проводок тощо. Як правило, така форма контролю потребує 

проведення перевірки бухгалтерських записів і всієї документації 

підприємства; 

– індуктивний – проводиться, якщо в декларації не повністю 

вказано джерела доходів, відсутні низка бухгалтерських записів, 

наявні серйозні порушення правил ведення бухгалтерського обліку;  

– частковий – здійснюється безпосередньо за реєстром платників 

податків; 

–  скорочений – полягає в тому, що при виявленні у платника 

податків платоспроможності, що перевищує її зазначену величину в 

декларації про доходи, податкове бюро має повноваження вносити 

необхідні зміни у вказані сукупні доходи
285

. 
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Податкові перевірки в Італії поділяються на вибіркові, по 

жеребкуванню та перевірки з інших причин (наприклад зі сфери 

підвищеної податкової значимості, особливого виду робіт або товарів 

тощо)
286

. 

У системі органів податкового контролю Італії важлива роль 

належить фінансовій гвардії (податковій поліції), створеній у 1881 р. 

для забезпечення контролю всієї податкової системи в країні.  Варто 

наголосити – законодавство щодо відповідальності за податкові 

злочини в Італії на сьогодні залишається несистематизованим. 

Відповідні норми можуть міститися в законах, декретах-законах і 

декретах Президента Республіки. 

Податкові органи Казахстану, відповідно до Кодексу Республіки 

Казахстан  «Про податки та інші обов’язкові платежі до бюджету»,  

зобов’язані здійснювати податковий контроль за виконанням 

платниками податків податкових зобов’язань, своєчасністю 

утримання і перерахування обов’язкових пенсійних внесків до 

накопичувальних пенсійних фондів. Відтак у Казахстані контрольні 

повноваження податкових органів розповсюджуються і на збори до 

фондів соціального страхування.  

Центральним податковим органом Казахстану є Податковий 

комітет, на який покладено основні функції контролю за: 

– дотриманням податкового законодавства; 

– повнотою та своєчасністю сплати до бюджету податків і зборів; 

– надходженням неподаткових платежів; 

– застосуванням трансфертних цін; 

– придбанням, зберіганням і реєстрацією акцизних марок 

для маркування підакцизних товарів відповідно до  законодавства, а 

також виготовленням, зберіганням, придбанням, реєстрацією та 

обліком марок;  

– роботою акцизних постів в організаціях, що здійснюють 

виробництво підакцизних товарів; 

– обігом нафтопродуктів за допомогою супутніх накладних і 

декларації про виробництво і обіг нафтопродуктів. 

В країні функціонує державна база даних платників податків – 

Державний реєстр платників податків Республіки Казахстан, дані 
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якого служать основою для проведення контролю за правильністю та 

своєчасністю розрахунків податкових платежів.  

Податкові перевірки можуть здійснювати лише органи 

податкової служби Казахстану з певною періодичністю; вони не 

мають впливати на діяльність платника податків. Законодавством 

встановлено такі види перевірок, як документальна, рейдерська та 

хронометражне обстеження.  

Податкова поліція в Казахстані, як і в Україні, є спеціальним 

правоохоронним органом. Вона провадить діяльність з виявлення й 

припинення злочинів і правопорушень, пов’язаних з несплатою 

податків або скоєних з метою приховування чи заниження доходів, 

укриття об’єктів оподатковування тощо. 

Контрольно-перевірочні дії стосовно суб’єктів підприємництва у 

Республіці Узбекистан характеризується суцільністю – кожна 

господарююча одиниця, зареєстрована на території країни, підлягає 

податковому контролю. Діюча система податкового контролю в 

країні передбачає такі види податкових перевірок: планова, 

позапланова, у тому числі короткострокова, зустрічна. 

Починаючи з 2008 р. в Узбекистані було розроблено, а у 2010 р. 

впроваджено в практику податкового контролю систему ризик-

аналізу. Відбір платників податків для перевірок здійснюється за 

спеціальними критеріями, що дозволяють об’єднати усі суб’єкти 

господарювання у п’ять груп, для кожної з яких встановлено 

періодичність проведення перевірок: 

 Перша група – суб’єкти підприємництва з високим ступенем 

ймовірності скоєння податкового правопорушення. Сюди належать 

підприємства, що входять до певних організаційних структур 

(холдингів, асоціацій, об'єднань тощо). Вони підлягають плановій 

перевірці не частіше одного разу на 3 роки. 

 Друга група – суб’єкти підприємництва із середнім ступенем 

ризику. Вони перевіряються не частіше одного разу на 3 роки, а ті, 

що не порушують податкове законодавство, – один раз на 4 роки. 

 Третя група – суб’єкти господарювання з низьким ступенем 

ризику. Ці підприємства підлягають плановій перевірці не частіше 

одного разу на 4 роки, а ті, що не порушують податкове 

законодавство, – один раз на 5 років. 

 Четверта група – суб’єкти господарювання без ризику несплати 

податків. До них належать фермерські господарства, що не 
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порушували податкове законодавство і не мають заборгованості з 

єдиного земельного податку.  

 П’ята група – підприємства з особливим ступенем ризику, до 

яких належать суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у 

сфері торгівлі та громадського харчування, незалежно від оборотів і 

норми прибутку. Перевірки таких суб’єктів здійснюються після 

закінчення термінів, встановлених законодавством
287

.  

Таким чином, при формуванні плану перевірок суб’єктів 

господарювання податкові органи Узбекистану враховують ступінь 

ризику порушення податкового законодавства, що визначається 

виходячи з належності до певної організаційної структури, розміру 

річних оборотів суб’єкта бізнесу, отримання аудиторського висновку 

і певної норми прибутку. 

Організація податкового контролю в Сполучених Штатах 

Америки  дуже складна, що зумовлено насамперед федеративним 

устроєм держави. Контроль за дотриманням податкового 

законодавства та збором федеральних податків (прибуткового 

податку, податку на нерухомість, податку на дарування, деяких 

акцизів) у США здійснює Служба внутрішніх доходів (СВД). На рівні 

штатів існують податкові служби, що здійснюють контроль за 

сплатою податків і зборів, які введені в цих штатах, на місцях – 

місцеві податкові органи, що контролюють сплату податків, які 

вводяться місцевими органами влади. Працівники цих рівнів тісно 

контактують між собою.  

У структурі СВД створено спеціальний підрозділ, що 

безпосередньо здійснює податковий контроль великого та середнього 

бізнесу. Існування такого підрозділу зумовлено особливостями 

здійснення податкового контролю цієї категорії платників податків, 

громіздкістю і заплутаністю податкового законодавства, фінансово-

бухгалтерської звітності у США, а також активною міжнародною 

діяльністю великих корпорацій. Крім того, у структурі СВД діє 

спеціалізований підрозділ, головним завдання якого є відбір 

(здебільшого шляхом використання автоматизованих систем) 

платників податків для проведення податкового контролю.  
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Органи податкового контролю США здійснюють такі види 

перевірок: 

1. Заочна – здійснюється шляхом направлення документів у 

Контрольне управління СВД поштою. 

2. Камеральна – проводиться податковими аудиторами за місцем 

знаходження СВД. Варто зазначити, що камеральній перевірці 

підлягають всі податкові декларації.  

3. Виїзна – здійснюється податковими інспекторами за 

місцезнаходженням платника податків для оцінки найскладніших 

податкових декларацій суб’єктів господарювання. Така перевірка 

передбачає комплексний аналіз повноти і своєчасності сплати 

податкових зобов’язань.   

Підставами для податкових перевірок у США є порушення 

термінів сплати податків, заниження податкового зобов’язання тощо. 

Окрім цього, інспектором-контролером може ініціюватися 

податковий контроль у випадку отримання ним інформації від 

платного інформатора. У вітчизняному податковому менеджменті 

такі перевірки реалізуються лише в межах оперативно-розшукової 

роботи. Інформатору при цьому жодної винагороди не виплачується. 

При здійсненні податкових перевірок суб’єкти контролю мають 

право аналізувати документи бухгалтерського обліку і звітності, а 

при необхідності викликати для дачі показань будь-кого із 

працівників об’єкта контролю. 

Позитивним моментом у роботі інспекторів-контролерів СВД 

США є те, що для кожного виду перевірки, що проводить податковий 

інспектор, розроблено спеціальну докладну інструкцію для 

регламентації перевірок
288

. Такі інструкції розроблені для всіх 

галузей економіки і практично для кожної професії. В Україні на 

сьогодні відсутній такий системний підхід до проведення податкових 

перевірок.  

Податковою службою США раз у рік організовується податковий 

практикум, що транслюється по громадських телеканалах і кабельних 

мережах по всій країні. В Україні такий досвід був би особливо 

актуальним під час прийняття змін до законодавства, що регламентує 

здійснення податкового контролю, а також щороку у січні. 
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Специфіка податкового законодавства і складність судового 

розгляду справ про податкові правопорушення у США зумовили 

створення в країні інституту податкових судів, що займаються 

виключно розглядом позовів з податкових питань. У цих судових 

органах можуть бути оскаржені рішення податкових інспекторів про 

застосування фінансових санкцій (про накладення штрафу, арешту на 

майно тощо)
289

. 

Система податкового контролю Канади характеризується 

високою ефективністю, що зумовлено раціональною та гнучкою 

податковою політикою, яка враховує інтереси держави, територій і 

платників податків. Відтак, у 2013 р. за Індексом заможності, 

укладеним аналітичним центром Legatum Institute, Канада посіла 3 

місце серед 142 країн світу. У рейтингу сприятливості середовища 

для ведення бізнесу в 2014 р. країна зайняла 19 місце з-поміж 

189 країн світу, за субіндексом «Сплата податків» – 8 місце
290

.  

Канадське законодавство регламентує здійснення таких видів 

податкових перевірок, як заочна, камеральна та виїзна. 

Великі корпорації підписали з податковою службою спеціальні 

угоди, у яких обумовлені деякі питання проведення планових 

перевірок. Термін такої перевірки зазвичай становить від 3 до 8 

місяців, при цьому предметом контролю може бути діяльність лише 

за останні 4 роки
291

. Слід наголосити, що податкові перевірки 

великих компаній і корпорацій, їх філій тощо здійснюються 

одночасно на всій території Канади і координуються центральним 

податковим органом. 

Канадські платники податків мають право вести весь облік 

господарських операцій і здійснювати формування податкової 

звітності в електронній формі. Це дозволяє мінімізувати витрати 

платника на оформлення документів, а органам податкового 

контролю – знизити витрати та трудомісткість контрольної роботи, 

разом з тим підвищити можливості інформаційно-аналітичного 

забезпечення процесів контролю оподаткування. 
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Податкові органи Канади щорічно виїзними перевірками 

охоплюють приблизно 2% платників податків, які за категоріями 

ризику вчинення правопорушення поділено на чотири групи 

(ідентифікація платника здійснюється за 150 показниками для 

фізичних осіб і 30 – для юридичних). Найчастіше перевіряють 

діяльність платників із найвищим рівнем ризику.  

Покарання за податкові злочини в Канаді характеризуються 

жорсткістю санкцій. Зокрема, у разі притягнення платника податків 

до відповідальності, до нього може бути застосоване покарання у 

вигляді тривалого терміну позбавлення волі чи значної суми штрафу, 

у тому числі з конфіскацією майна платника. Варто наголосити, що 

існування Податкового суду відіграє важливе значення для 

здійснення податкового контролю на належному рівні та значно 

відрізняє податкову систему Канади від аналогічних світових.  

На противагу складній і жорсткій канадській податковій системі, 

контроль у сфері оподаткування в Іспанії характеризується досить 

ліберальною політикою в сфері податкових правопорушень, а 

застосування профілактичних заходів є мінімізованим. Однак, як і у 

більшості федеративних держав, розміри штрафних санкцій за 

порушення податкового законодавства в країні є доволі значними. 

Такий підхід поєднується із високим професіоналізмом працівників 

податкових органів. 

У Федеративній Республіці Німеччина до 1918 р. контролю над 

оподаткуванням майже не було – податкова політика більше 

спрямовувалася на підвищення доходів громадян і зниження 

соціальної напруженості та використовувалася як стимул для 

створення нових робочих місць і зниження безробіття.  

Особливістю сучасної системи податкового контролю Німеччини 

є те, що контрольними повноваженнями наділені і консультанти з 

податків, які не є працівниками державних органів, проте яким 

Міністерство фінансів видає ліцензію на право здійснювати таку 

діяльність. 

Основною формою контрольної діяльності податкових 

інспекторів Німеччини є податкова перевірка, що здійснюється з 

метою встановлення та оцінювання якості адміністрування 

податкових платежів. При цілеспрямованому відборі платників 

податків для перевірки вибираються такі суб’єкти бізнесу, податкова 

перевірка яких визначається пріоритетною. Зокрема, це: 
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– великі підприємства; 

– підприємства, що не перевірялись протягом тривалого періоду; 

– підприємства з численними змінами у структурі податкового 

балансу порівняно з балансом на момент останньої перевірки; 

– підприємства щодо яких надійшла інформація від інших 

контролюючих організацій про порушення податкового 

законодавства; 

– суб’єкти бізнесу, які отримують фінансові дотації від держави, 

що обуовлює необхідність здійснення контролю за дотриманням 

умов державного субсидування; 

– підприємства, що реорганізовуються тощо. 

У розпорядженні про призначення перевірки вказуються правові 

основи її проведення, види податків та звітні періоди, що 

охоплюються перевіркою. До документа про призначення перевірки 

додаються роз’яснення щодо основних прав і обов’язків платника 

податків при її проведенні. Якщо в процесі перевірки працівники 

податкового органу приходять до висновку про необхідність 

контролю певних додаткових питань, то їм видають відповідний 

документ про розширення кола питань, що перевіряються, з яким має 

бути ознайомлений платник податків
292

. 

Для німецьких виїзних перевірок характерним є те, що податкові 

органи мають право здійснювати їх без попередження платника 

податків. Обмеження термінів проведення таких перевірок – відсутні.  

 Документальні перевірки в Німеччині охоплюють відносно 

невелику кількість суб’єктів господарювання, більшу частину з яких 

становлять великі підприємства. Порядок відбору платників податків 

для проведення цих перевірок регламентований нормами податкового 

законодавства. Зокрема, передбачено два способи відбору платників 

податків для проведення документальних перевірок
293

: 

1. Випадковий – вибір об’єктів для проведення контрольних 

перевірок на основі використання методів статистичної вибірки.  

2. Спеціальний – забезпечує цілеспрямований вибір платників 

податків, про яких є інформація щодо високої вірогідності 

податкових порушень.  
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Середня тривалість податкових перевірок у Німеччині складає: 

– на великих підприємствах – 25-30 днів; 

– на середніх підприємствах – 15 днів; 

– на малих і дрібних підприємствах – 6-8 днів
294

. 

Для порівняння, в Україні аналогічний показник становить: 

– для великих підприємств: при проведенні документальної 

планової перевірки – 30 днів, документальної позапланової – 15 днів; 

– для малих підприємств: при проведенні документальної 

планової перевірки – 10 днів, документальної позапланової – 5 днів; 

– для інших платників: при проведенні документальної планової 

перевірки – 20 днів, документальної позапланової – 10 днів
295

. 

Під час проведення податкових перевірок представники суб’єкта 

господарювання мають сприяти роботі податкових інспекторів. 

Зокрема, вони зобов’язані надавати необхідні довідки та пояснення, 

бухгалтерську звітність, журнали, ділову документацію тощо. 

Для спрощення податкового контролю у Німеччині широко 

використовують систему електронного адміністрування податків. 

Завдяки її існуванню податкові органи можуть мінімізувати кількість 

документальних перевірок , оскільки за даними електронної звітності 

вони мають змогу попередньо проконтролювати сплату податків
296

. 

У Німеччині існує певна специфіка податкового контролю 

великих платників податків, а саме діє спеціальний відділ з 

обслуговування цієї категорії суб’єктів господарювання, 

підпорядкований Верховній фінансовій дирекції. 

Серед основних форм податкового контролю великого бізнесу 

можна виділити документальну перевірку, що проводиться не рідше 

ніж один раз на рік, але не частіше ніж один раз на шість місяців. При 

цьому період, за який проводиться перевірка, має слідувати за 

останнім звітним періодом здійснення попередньої перевірки. Разом з 

тим велике підприємство може не включатися в план перевірок 

відповідно до зазначених термінів при наявності підстав вважати, що 

перевірка не спричинить стягнення додаткових податків. Також 
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німецьке податкове законодавство прямо санкціонує застосування 

непрямих методів контролю, найбільш поширеним серед яких є 

метод, заснований на аналізі виробничих запасів. Цікаво, що судова 

практика у країні свідчить про беззастережне визнання судами 

доказів розміру бази оподаткування, заснованих на застосуванні 

непрямих методів обчислення. 

Основними нормативно-правовими актами, які регламентують 

здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у 

Німеччині, є Положенням про податковий контроль та Закон «Про 

оподаткування зовнішньоекономічної діяльності».  

Застосування трансфертного ціноутворення з метою ухилення від 

оподаткування в Німеччині, відповідно до законодавства, трактується 

як прихований розподіл дивідендів та обкладається корпоративним 

податком за ставкою 15%. Інших штрафних санкцій у податковому 

законодавстві країни не передбачено, однак існують штрафні санкції 

за ненадання документів про контрольовані угоди, які складають 5-

10% прибутку компанії, але не менше 5 тис. євро
297

. 

Особливістю здійснення контролю за роботою німецьких 

податкових інспекторів є впроваджена тут система бальної оцінки 

роботи податкових інспекторів. Бальний нормативний показник – засіб 

службового та спеціального нагляду керівництвом відділів податкових 

перевірок. Сутність бальної оцінки полягає в тому, що залежно від 

категорії кожного перевіреного підприємства (великого, середнього, 

малого і дрібного, а також галузевої належності) податковому 

інспекторові зараховується певна кількість балів (від 1 до 8). При 

цьому за звітний рік кожен інспектор має набрати щонайменше 34 

бали, що дає підставу начальникові прийняти рішення про його 

службову відповідність. При цьому керівник відділу податкових 

перевірок звіряє результати роботи конкретного інспектора з 

нормативними показниками для застосування відповідних 

організаційних заходів. Бальний норматив також є основою для 

складання планів перевірок на майбутній період у частині найбільш 

оптимального розподілу навантаження між окремими інспекторами
298
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Німеччина підтримує жорстку політику у відносинах між 

платниками податків і податковими органами. Ефективність 

податкового контролю істотно підвищує наявність в країні 

податкової поліції – «штойфи», працівники якої наділені правами 

правоохоронних органів. Цю структуру було створено в 1922 р. у 

часи Веймарської республіки та реформовано в 1934 р. Сьогодні 

діяльність податкової поліції регламентує «Закон про загальний 

порядок оподаткування». Разом з тим у країні існує інститут 

податкових суддів, які, діючи в загальних рамках системи юстиції, 

займаються виключно розглядом позовів з податкових питань. 

Загалом податкова система Німеччини пройшла чималий етап 

розвитку та вдосконалення. Законодавство, що визначає засади 

податкового контролю, тут є досить сталим і стабільним, хоча 

періодично вносяться поправки, що стосуються переважно зміни 

податкових ставок. Таким чином, німецька система податкового 

контролю в її сучасному стані може слугувати взірцем для інших країн.  

У рамках виконання контрольних функцій податкові органи Росії 

наділені такими основними повноваженнями: 

1. Контроль за процесом постановки на облік платників податків. 

2. Здійснення податкових перевірок. 

3. Контроль своєчасності подання даних про відкриття та 

закриття рахунків у банках чи інших кредитних установах. 

4.  Контроль за дотриманням податкового законодавства 

суб’єктами господарювання та податковими агентами. 

5. Контроль своєчасності подання податкових декларацій. 

6. Контроль і нагляд за здійсненням валютних операцій 

резидентами і нерезидентами, які не належать до кредитних установ 

чи валютних бірж. 

7. Контроль загальнодержавних сфер впливу
299

. 

Окрім названого, податкові органи мають право вимагати від 

керівників суб’єктів господарювання усунення виявлених у процесі 

перевірки порушень законодавства про податки та збори.  

Органом, що здійснює податковий контроль діяльності великих 

платників податків у Російській Федерації, є Міжрегіональна 
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інспекція по найбільших платниках податків, що складається із 

дев’яти структурних підрозділів і діє у складі Федеральної податкової 

служби. Однак, в податковому законодавстві Росії не має 

особливостей у механізмі податкового контролю для суб’єктів 

великого бізнесу (як наприклад у США чи Німеччині), тому 

контрольні процедури здійснюються на загальних підставах. 

Основними формами податкового контролю платників податків у 

Росії є камеральна та виїзна перевірки, додатковими – облік 

платників податків.  

Основну інформацію про платника податків російські податкові 

органи отримують з внутрішніх (інформація, отримана ними 

самостійно) та зовнішніх (інформація, отримана від інших Міністерств 

чи Відомств, або на підставі угод про обмін інформацією) джерел. На 

підставі зібраних даних формуються інформаційні ресурси податкових 

органів про кожного платника податків, який перебуває на обліку в 

податковому органі (досьє платника податків). За результатами аналізу 

зібраної інформації визначаються категорії платників податків, які 

підлягають включенню до плану перевірок в першочерговому 

порядку. До таких, зокрема, належать: 

1) підприємства, що є найбільшими і основними платниками 

податків; 

2) ліквідовані підприємства; 

3) підприємства, що надають «нульові баланси», або ті, що 

взагалі не надають податкову звітність до податкового органу, але 

щодо яких є інформація про здійснення фінансово-господарської 

діяльності; 

4) платники податків, необхідність перевірки яких випливає з 

мотивованих запитів інших податкових органів; 

5) підприємства, остання перевірка яких виявила суттєві 

порушення податкового законодавства; 

6) суб’єкти бізнесу, які не перевіряли понад 6 років; 

7) підприємства, що мають найбільші суми відхилень від 

середнього рівня аналізованого показника, характерного для 

однорідної групи платників податків в абсолютному або процентному 

вираженні тощо.  

Учасниками податкових відносин у Росії, як і в Україні, є митні 

органи. Відповідно до Податкового кодексу Російської Федерації, ці 
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органи наділяються правами та виконують обов’язки податкових 

органів щодо стягування податків при переміщенні товарів через 

митний кордон Російської Федерації відповідно до митного 

законодавства країни, Податкового кодексу та інших федеральних 

законів про податки
300

. 

Проведений аналіз досвіду здійснення податкового контролю в 

зарубіжних країнах дозволяє виділити основні повноваження 

іноземних податкових органів: 

1) право на отримання інформації. Податкова адміністрація може 

вимагати від будь-якої особи надання (підготовки) будь-яких довідок 

(документів), що відноситься до податкового законодавства; 

2) право перевірки – можливість податкових органів 

контролювати наявність і достовірність даних бухгалтерського та 

податкового обліку й звітності та робити на основі їх аналізу 

відповідні висновки, приймати управлінські рішення; 

3) право візиту і конфіскації – здійснюється спеціальними 

агентами та передбачає збір інформації та документів, необхідних для 

встановлення податкового правопорушення суб’єктом господарювання. 

Аналізуючи особливості застосування відповідальності за 

податкові правопорушення у зарубіжних країнах, можна виділити два 

основні підходи: 

1. Західний (американський) – характеризується жорсткістю 

санкцій за податкові правопорушення, що передбачають кримінальну 

відповідальність, тюремне ув’язнення, застосування комбінованих 

штрафних санкцій. Так, наприклад, у Китаї при заниженні податку 

штраф дорівнює його п’ятикратній сумі. У США порушення термінів 

сплати податків тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5% від 

несплаченої суми і 50% від суми, яку платник податків отримав би у 

випадку розміщення цих грошей у банку. Доволі значними 

порушеннями вважаються і ненадання податкової звітності (штраф 

може сягнути до 100 тис. дол. США з позбавленням волі до одного 

року); надання неправильної податкової інформації (штраф для 

фізичних осіб – до 100 тис. дол. США, для юридичних – 500 тис. дол. 

США). 
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2. Європейський підхід – більш демократичний, превентивний, 
спрямований на гармонізацію взаємовідносин між платниками 
податків і контролюючими податковими органами. За такого підходу 
кримінальні покарання можуть замінюватись у вигляді різних доплат 
до податків, розмір яких встановлюється адміністративними 
органами. При цьому, Швейцарія, Німеччина та Великобританія 
встановлюють фіксовані суми штрафів залежно від величини 
порушення і наявності наміру. У Франції та Італії штрафні санкції 
встановлені у відсотковому співвідношенні від суми заниженого, або 
такого, який не надійшов, податку. При цьому, розмір санкцій також 
залежить від наявності наміру при здійсненні податкових 
правопорушень. Максимальний розмір штрафу у Франції становить 
80%, в Італії – 240%

301
. В Італії також діє санкція за ігнорування 

податкових запитів – 500-600 євро за кожен запит. 
Певними особливостями, порівняно із зарубіжними країнами 

(Додаток Б, рис. Б.3), характеризується й вітчизняна процедура 
застосування фінансових санкцій за порушення податкового 
законодавства

302
: 

1. Високий розмір штрафу за несвоєчасну сплату узгоджених 
податкових зобов’язань, окрім пені, – 20% при простроченні платежу 
більше ніж на 30 днів. 

2. Відсутність поняття наміру в адміністративній відповідальності 
юридичних осіб; невисокий розмір штрафу за заниження податкових 
зобов’язань (25%) і високі штрафи за порушення правил готівкових 
розрахунків та виробництва, торгівлі алкогольними і тютюновими 
виробами. 

3. Штраф за ненадання (затримку) податкової звітності не 
залежить від сум податкових зобов’язань за цією звітністю і 
становить 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

4. За порушення ведення бухгалтерського і податкового обліку не 
передбачена відповідальність юридичних осіб. 

5. Значна частина фінансових санкцій прив’язані прямо чи 
опосередковано до економічно застарілого значення 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян – 17 грн. 
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Проаналізувавши податкові системи зарубіжних країн, можна 

зробити висновок – процеси інтеграції та глобалізації, синхронні 

податкові реформи, як вимога часу, роблять їх все більше схожими 

одна на одну. Аналіз організації податкового контролю дозволяє 

окреслити основні його напрями та використати досвід провідних 

держав світу для вдосконалення контрольно-перевірочної роботи 

вітчизняних податкових органів. Зокрема, це: 

– гармонізація податкового законодавства, скасування підстав для 

різних тлумачень та інтерпретацій. Важливим кроком України на цьому 

шляху стало прийняття Податкового кодексу України, однак його 

норми, зокрема щодо превентивного контролю та застосування його 

непрямих методів контролю потребують подальшого вдосконалення;  

– поступове обмеження податкового тиску шляхом спрощення 

процедур адміністрування податків і зборів, активізації 

просвітницької роботи тощо;  

– вдосконалення контрольно-перевірочних заходів шляхом 

приведення вітчизняного податкового законодавства у відповідність з 

міжнародними стандартами, затвердження інструкцій, що детально 

регламентують порядок проведення кожного виду податкової 

перевірки; 

– формування електронної бази даних для накопичення, обробки 

та зберігання інформації щодо обліку кожного платника податків, 

його податкових зобов’язань (в т.ч. за окремими податками), 

постійного моніторингу показників діяльності; 
– створення постійно діючого інформаційно-довідкового центру 

для надання платникам податків консультативних послуг і роз’яснень 
з питань податкового законодавства. На цьому шляху вітчизняним 
податковим органам доцільно було б, зокрема,  розширити функції 
сервісу «Електронний кабінет платника податків»

303
 шляхом 

включення до них можливості платника податків самостійно за 
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допомогою спеціально створених програм здійснювати 
доперевірочний аналіз власної господарської діяльності та податкової 
звітності; користуватися персональним «календарем платника», що 
нагадає про граничні терміни подання документів та сплати податків; 

– використання різного роду непрямих методів у контрольній 
роботі податкових органів, зокрема: фіскального рескрипту

304
 – у 

США, Франції, Швеції, Великобританії, інституту попередніх 
податкових рішень – в Ізраїлі, горизонтального моніторингу – у 
Нідерландах, Німеччині тощо. Стосовно останнього, то його активне 
впровадження в Україні є актуальним, особливо для здійснення 
податкового контролю великих платників податків. Впровадження у 
вітчизняний контрольно-перевірочний процес популярної у Європі 
процедури фіскального рескрипту допоможе, зокрема, знизити 
ймовірність податкових правопорушень, особливо у сфері 
трансферного ціноутворення, уникнути подвійного оподаткування 
платників податків, частково мінімізувати перешкоди та ризики для 
надходження прямих іноземних інвестицій і розвитку зовнішньої 
торгівлі, що в довгостроковій перспективі допоможе мінімізувати 
тягар податкового контролю на бізнес; 

– налагодження уніфікованої та прозорої системи відшкодування 
заподіяної державі фінансової шкоди внаслідок ухилення від сплати 
податків і зборів;  

– використання системи бальної оцінки якості виконання 
службових обов’язків суб’єктами податкового контролю (зокрема, у 
Німеччині), за результатами якої здійснюється атестація рішень 
податкових органів; 

– впровадження у процесі контрольно-перевірочної роботи 
програм антикорупційних заходів для усунення можливості проявів 
корупції та зловживань службовим становищем суб’єктами 
контролю, особливо під час виїзних перевірок;  

– підвищення авторитету податкових органів серед громадян і 
суб’єктів господарювання, забезпечення ефективної співпраці між 
ними. В Україні бажаний ефект на цьому шляху можна отримати, 
активізувавши масово-роз’яснювальну та просвітницьку роботу. 

Отже, удосконалювати вітчизняну систему податкового контролю 
слід з урахуванням вищезазначеного досвіду розвинених країн.  
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 Фіскальний рескрипт дає платнику податків право направити у податковий орган 

попередній запит про правомірність угоди, яку він має намір укласти, і в письмовій формі 

отримати консультацію до укладення контракту. 
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3.2. Можливості застосування в Україні іноземного досвіду 

проведення податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням 

 

Розвиток у другій половині ХХ ст. великих транснаціональних 

корпорацій, активізація міжнародної торгівлі та підвищення 

складності ведення бізнесу загалом спровокували активний пошук 

європейськими державами шляхів регулювання та контролю за 

перерозподілом оподаткованого прибутку корпорацій. Таким чином, 

особливому контролю, спрямованому на унеможливлення заниження 

оподаткування, піддавалося трансфертне ціноутворення. 

«Законодавцями» у сфері контролю за трансфертним 

ціноутворенням стали країни-члени Європейського союзу (далі – ЄС), 

більшість з яких одночасно є і членами Організації економічної 

співпраці і розвитку (далі – ОЕСР). Тому норми щодо податкового 

контролю за трансфертним ціноутворенням сьогодні розроблені в 

усіх країнах ЄС; у 2010 р. жорсткі правила контролю за 

трансфертним ціноутворенням були запроваджені і в Російській 

Федерації
305

. 

Основними регуляторними актами, які встановлюють міжнародні 

правові принципи трансфертного ціноутворення країн-членів ОЕСР, 

є
306

: 

– Модельна конвенція ОЕСР про податок на доходи і капітал 

(1963 р.); 

– Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для 

транснаціональних компаній та податкових адміністрацій, прийняті у 

1995 р. як редакція звіту ОЕСР «Трансфертне ціноутворення і 

транснаціональні компанії» (1979 р.). Названий документ у редакції 
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 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения» от 18.07.2011 г. № 227-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1595148. 
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Олійник Н. // Перспективи економічного зростання: теоретичні та прикладні аспекти: зб. тез 

наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20 

грудня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – 

Одеса: ЦЕДР, 2014. – Ч. 2. – С. 104-106. 
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2010 р. узагальнює кращу практику країн-членів ОЕСР та 

узгоджується із законодавством щодо трансфертного ціноутворення 

країн ЄС, Китаю, Індії, Російської Федерації, Бразилії, України та ін. 

Однак слід зазначити, що юридичний статус «Настанов ОЕСР щодо 

трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та 

податкових адміністрацій» не є однаковим для всіх європейських 

держав. Так, наприклад, у Великобританії названий документ 

офіційно визнано нормативним актом, а у Німеччині він не має 

жодної юридичної сили; 

– Інструкція з укладення угод про попереднє ціноутворенні 

згідно з процедурою взаємної згоди (1999 р.); 

– Методичні рекомендації щодо розробки законодавства у сфері 

трансфертного ціноутворення – спрямовані на гармонізацію 

законодавства у сфері трансфертного ціноутворення; 

– Кодекс поведінки щодо документації з трансфертного 

ціноутворення для асоційованих підприємств в Європейському Союзі 

(2006 р.) – спрямований на стандартизацію пакету документів, які 

транснаціональні компанії зобов’язані подавати до податкових 

органів в частині ціноутворення транскордонних внутрішньо-

групових операцій;  

– Арбітражна конвенція Європейського Союзу про усунення 

подвійного оподаткування в зв’язку з коригуванням прибутку 

асоційованих підприємств – передбачає можливість застосування 

арбітражної процедури, метою якої є дозвіл розбіжностей у зв’язку з 

подвійним оподаткуванням компаній, розташованих в різних державах;  

– Посібник ЄС за угодами про попереднє ціноутворення згідно 

процедури взаємної згоди – закріпляє механізм мінімізації ризиків 

донарахування сум за результатами податкових перевірок. 

Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням 

ґрунтується на принципі «витягнутої руки» – міжнародному 

стандарті, погодженому державами-членами ОЕСР та країнами, які 

не є членами цієї організації (понад 70 країн світу), у якості 

рекомендованого до використання щодо встановлення трансфертних 

цін для податкових потреб. Принцип передбачає збільшення 

податкових зобов’язань пов’язаних осіб до рівня податкових 

зобов’язань непов’язаних осіб за умови відповідності комерційних 
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та/або фінансових умов здійснених ними операцій
307

. 

Принцип «витягнутої руки» (arm length principle) 

сформульований в Настановах ОЕСР, а його суть, відповідно до норм 

зазначеного нормативного документа, полягає у наступному: якщо 

умови здійснення комерційних або фінансових операцій між 

пов’язаними особами відрізняються від умов здійснення таких 

операцій, у разі, якщо б вони здійснювалися між непов’язаними 

особами, тоді, прибуток, який у результаті таких операцій мав би 

виникнути, але не виникнув, повинен оподатковуватись. Інакше 

кажучи,  розрахунок податкових зобов’язань робиться виходячи з 

ринкових цін по угодах між взаємопов’язаними платниками податків 

так, начебто ці компанії були незалежні (знаходилися «на відстані 

витягнутої руки»). Цей принцип прийнятий як спосіб захисту 

держави в повному та своєчасному отриманні податкових платежів. 

Чинною редакцією «Настанов ОЕСР щодо трансфертного 

ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових 

адміністрацій» рекомендовано країнам-членам ОЕСР 

використовувати методи трансфертного ціноутворення, представлені 

у табл. 3.1. 

Вибір конкретного методу трансфертного ціноутворення 

здійснюється стосовно кожної угоди окремо. При цьому як платники 

податків, так і податкові органи повинні виходити з принципу 

доцільності (застосовується той метод, який найбільш повно і точно 

враховує специфіку проведеної операції).  

Всі рекомендовані ОЕСР методи ціноутворення відображені в 

нормативно-правових актах більшості країн ОЕСР з урахуванням 

соціально-економічних умов конкретної країни. При цьому, країни 

самостійно визначають послідовність застосування названих вище 

методів трансфертного ціноутворення
308

.  
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 Готуємося до подання звітності з трансфертного ціноутворення: тематичний «Вісник 

Асоціації фахівців оцінки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.afo.com.ua/doc/ASSOCIATION_NEWSLETTER_06_2014.pdf  
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 Низка країн, наприклад, Колумбія, Японія та ін. застосовують методи трансфертного 

ціноутворення, рекомендовані ОЕСР, проте черговість їх застосування не встановлюють, 
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Таблиця 3.1 

Методи трансфертного ціноутворення, рекомендовані 

«Настановами ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення  

для транснаціональних компаній та податкових адміністрацій»  

до використання країнами-учасницями ОЕСР* 
№ 

з/п 
Методи Характеристика 

1 Традиційні методи 

1.1 Порівнянних 
ринкових цін 
(comparable 
uncontrolled price 
method) 

Ґрунтується на принципі «витягнутої руки» (arm 
length principle), як базовому принципі визначення 
цін для цілей оподаткування при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій між пов’язаними 
особами.  

1.2 Метод цін подальшої 
реалізації  
(resale price method) 

Полягає в аналізі ціни перепродажу товарів, робіт 
або послуг, придбаних у результаті угоди з 
пов’язаною  особою. 

1.3 Витратний метод  
(cost plus method) 

Ґрунтується на визначенні ціни товарів, робіт або 
послуг на основі їх собівартості і додаткової 
вартості. Даний метод вважається одним з найбільш 
складних, оскільки відмінності в калькуляції 
собівартості активів різних компаній, а також 
найчастіше недоступність цієї інформації 
ускладнюють процес перевірки. 

2 Спеціальні методи (застосовуються щодо особливих умовах угоди) 

2.1 Метод порівнянної 
рентабельності  
(transactional net 
margin method) 

Використовується у відношенні угод з 
нематеріальними активами і заснований на 
зіставленні показників рентабельності, як 
відношення чистого прибутку до відповідної бази 
порівняння (виручка, собівартість та ін.) 

2.2 Метод розподілу 
прибутку (transactional 
profit split method) 

Застосовується для угод, що проводяться всередині 
холдингів. При цьому загальний прибуток, 
отриманий від угоди з пов’язаними особами, ділиться 
між учасниками угоди пропорційно їх фактичній 
участі в ній. 

*Джерело: складено авторами за
309

 

На сьогодні одним з найбільш досконалим законодавством у 

сфері податкового контролю за трансфертним ціноутворенням є 

законодавство Франції та Великобританії.  
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 Трансфертное ценообразование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ade-

solutions.com/services/transfer - Название с экрана.; Иванов А.Е., Дзюба Е.А. Зарубежный 

опыт в области контроля трансфертного ценообразования // Современные научные 

исследования и инновации. 2014. № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://web.snauka.ru/issues/2014/05/33933. 
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Зокрема, у Франції законодавство щодо податкового контролю за 

трансфертним ціноутворенням почало формуватися з 1999 р.; у 

2006 р. прийнято Кодекс Європейського Союзу про документацію з 

трансфертного ціноутворення. Французьке законодавство передбачає 

зобов’язання платників податків співпрацювати з податковими 

адміністраціями щодо документації з трансфертного ціноутворення в 

рамках проведення корпоративного податкового аудиту. Закріплено 

також право податкових органів щодо запитів в письмовій формі 

правової, економічної, податкової, бухгалтерської і методологічної 

інформації з розрахунків (нарахування) цін під час операцій між 

підприємством-платником податків Франції та підприємствами, 

розташованими за її межами. Однак для застосування цього права, 

податкові органи повинні зібрати доказову базу, яка підтверджувала б 

припущення, що підприємство вчинило трансферт прибутку
310

. 

Податковим кодексом США та Росії нормативно закріплений 

обов’язок платника податків зберігати первинну документацію з 

метою документального підтвердження правомірності застосування 

певної цінової політики під час проведення податкових перевірок
311

. 

Для порівняння, Настанови ОЕСР лише рекомендують платнику 

податків збирати і зберігати первинну документацію з метою її 

пред’явлення податковому органу в разі виникнення спірної ситуації 

у сфері трансфертного ціноутворення. 

Податковим кодексом США передбачено наступні види 

штрафних санкцій за порушення законодавства щодо трансфертного 

ціноутворення: 

– штраф у розмірі 20% від суми виявленої недоплати з податку, 

якщо ціна операції складає менше 50% або більше 200% ринкової ціни; 

– штраф у розмірі 40% від суми виявленої недоплати з податку, 

якщо ціна операції становить менше 25% або понад 400% ринкової ціни. 

У певних випадках застосовуються штрафні санкції до 

сукупності неправомірних угод, проведених платником податків або 

групою платників за податковий період, зокрема: 
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 Олинов К. Трансфертное ценообразование: правовое регулирование предварительных 
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С. 108-114. 
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– штраф у розмірі 20% від суми виявленої недоплати з податку, 

якщо сукупний дохід від таких операцій перевищив 5 млн. дол. США 

або 10% валового доходу підприємства; 

– штраф у розмірі 40% від суми виявленої недоплати з податку, 

якщо сукупний дохід від таких операцій перевищив 20 млн. дол. 

США або 20% валового доходу підприємства
312

. 

У Німеччині основними нормативно-правовими актами у сфері 

регулювання трансфертного ціноутворення є Положенням про 

податковий контроль та Закон «Про оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності». Відповідно до цими документів 

контроль за процесами трансфертного ціноутворення з боку 

податкових органів здійснюється за допомогою: 

– контролю відповідності механізмів ціноутворення методам, 

рекомендованим ОЕСР (насамперед в країні застосовується 

метод порівнянних ринкових цін, а у разі неможливості 

використання цього методу – інші рекомендовані ОЕСР методи 

застосовуються в довільній послідовності); 

– контролю обсягу операцій між пов’язаними особами 

(законодавством дозволено здійснення операцій на суму не 

більше 5 млн. євро/рік); 

– визначення пов’язаних осіб (один зі учасників операції (угоди) – 

власник не менше 25% активів іншого учасника)
313

. 

Згідно німецького законодавства застосування трансфертного 

ціноутворення з метою ухилення від оподаткування трактується як 

прихований розподіл дивідендів та обкладається корпоративним 

податком за ставкою 15%. Інших штрафних санкцій у податковому 

законодавстві країни не передбачено, однак існують штрафні санкції 

за неподання документів про контрольовані операції, розмір яких 

становить 5-10% прибутку компанії, але не менше 5 тис. євро
314

.  

Процедура здійснення податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням у Польщі регламентується (з врахуванням норм та 

правил, передбачених у відповідному законодавстві ОЕСР) також 
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 PricewaterhouseCoopers. International transfer Pricing 2013/14 [Электронный ресурс]. – 
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Законами «Про прибутковий податок корпорацій» (ст. 4a, 9a, 11); «Про 

оподаткування фізичних осіб» (ст. 25, 25а); «Про податок на товари та 

послуги» (ст. 32); низкою Розпоряджень, зокрема щодо застосування 

методів оцінювання доходів у трансакціях між пов’язаними 

суб’єктами, особливостей ведення податкової документації при 

здійсненні операцій з нерезидентами тощо. 

У Польщі діє спеціалізований on-line-ресурс з питань 

трансфертного ціноутворення
315

, який містить повну базу знань у 

даній сфері: понятійно-категоріальний апарат польського і 

зарубіжного законодавства щодо трансфертного ціноутворення; умови 

здійснення та особливості фіскального регулювання та контролю за 

контрольованими операціями; інші правові, фінансово-економічні, 

бухгалтерські та управлінські аспекти трансфертного ціноутворення. 

Цікавим є той факт, що перелік методів трансферного 

ціноутворення для цілей оподаткування у Польщі та Україні є майже 

ідентичним (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Перелік методів трансферного ціноутворення для цілей 

оподаткування у Польщі та Україні* 
№ 

з/п 

методи трансферного ціноутворення для цілей оподаткування 

Польща Україна 

1 Порівняльна неконтрольована ціна Порівняльна неконтрольована ціна  

2 Ціна продажу Ціна перепродажу 

3 Рентабельність – витрати плюс «Витрати плюс» 

4 Методи трансакційного прибутку Чистий прибуток 

5 Методи оцінки трансакції  

*Джерело: визначено під час аналізу польського та вітчизняного законодавства у 

сфері трансферного ціноутворення
316

 
 

Основні види порушень податкового законодавства щодо 

звітності про операції між пов’язаними особами у Польщі та штрафні 

санкції, які застосовуються за вчинення цих порушень, наведено у 

табл. 3.3. 
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 Офіційний сайт польського спеціалізованого on-line-ресурсу з питань трансфертного 
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Таблиця 3.3 

Основні види порушень податкового законодавства  

щодо звітності про операції між пов’язаними особами  

та штрафні санкції за їх вчинення у Польщі* 

Податкове правопорушення 
Вид 

санкцій 
Розмір санкції 

1 2 3 

Неподання або несвоєчасне подання 

передбаченої законодавством 

податкової документації (польське 

податкове право трактує таку 

документацію як податкова 

інформація) про проведення операцій 

між пов’язаними особами. 
п

о
д

ат
к
о

в
а 

50% від різниці задекларованого 

підприємством доходу та розміром 

фактично отриманого доходу, 

встановленого податковими 

інспекторами у процесі перевірки. 

1. Відмова суб’єкта бізнесу надати 

(за запитом податкової інспекції) 

протягом 7 днів податкову 

інформацію про проведення операцій 

між пов’язаними особами. 

ф
ін

ан
со

в
о

-к
р

и
м

ін
ал

ь
н

а 
120 денних ставок (0,5 тис.-2688 

тис. злотих, враховуючи  рівень 

мінімальної заробітної плати у 

Польщі в 2014 р.). 

2. Подання завідомо недостовірної 

податкової інформації щодо 

проведених операцій між 

пов’язаними особами. 

до 240 денних ставок. 

3. Порушення вимог та/або 

халатність при підготовці податкової 

інформації про проведення операцій 

між пов’язаними особами. 

720 денних ставок (від 40,3 тис. 

злотих до 16,2 млн. злотих, 

враховуючи  рівень мінімальної 

заробітної плати у Польщі в 2014 р.) 

або позбавлення волі (у разі, якщо 

сума ухилення від оподаткування 

при проведенні операцій між 

пов’язаними особами перевищила 

336 тис. злотих, враховуючи  рівень 

мінімальної заробітної плати у 

Польщі в 2014 р.). 

*Джерело: складено за даними
317

  
 

У Польщі за результатами податкового контролю трансфертного 

ціноутворення складається відповідний протокол, який, серед іншого, 

повинен включати
318

:  
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 Dokumentacja podatkowa cen transferowych: Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Jamrożego. 

– Gdańsk: ODDK, 2010. –  461stron. 
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– опис методики здійснення контролю;  

– перелік контролюючих суб’єктів із зазначенням часу та місця 

проведення перевірок; 

– перелік сфер та предметів перевірок; 

– характеристику первинної документації (як доказової бази), яка 

стосується проведених контрольованих операцій; 

– юридичну оцінку документів, які є предметом контролю;  

– опис виявлених податкових правопорушень; 

– рекомендації щодо виправлення помилок у податкових 

деклараціях. 

До країн із найжорсткішими правилами трансфертного 

ціноутворення належать Індія та Китай
319

. В Індії, зокрема, 

законодавче регулювання трансферного ціноутворення було 

впроваджене у 2001 р. і стосувалося виключно експортних операцій, 

а на внутрішні поширилося лише з 2012 р. Однак, в силу численних 

суперечностей та прогалин у його нормах в індійських судах щорічно 

розглядається близько 1,5 тис. позовів щодо порушення правил 

обчислення трансферних цін (в США, до прикладу, – 5 тис. позовів; у 

Тайвані та Сінгапурі такі позови відсутні
320

). 

Проведене дослідження іноземного досвіду здійснення 

податкового контролю за трансфертним ціноутворенням та 

порівняння його з аналогічною вітчизняною практикою дозволили 

виявити основні відмінності у процедурних питаннях трансфертного 

ціноутворення за кордоном та в Україні, а також вказати на основні 

негативні наслідки для бізнесу, пов’язані із недосконалістю 

українського податкового законодавства (рис. 3.1). 
Резюмуючи сказане наголосимо, що незважаючи на поширення 

практики податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у 
світі та загрозливі масштаби прихованого відпливу фінансових 
ресурсів із вітчизняної економіки, в Україні на сьогодні не має 
ефективного досвіду використання такого контролю. Відсутність 
чітко визначених правил трансфертного ціноутворення та механізмів 
контролю за їх застосуванням дозволяє великим компаніям майже без 

                                                            
319

 Global transfer pricing preview. Global transfer service. KPMG, February 2011. – 208 p. 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.kpmg.com/Global/en/Issues 
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перешкод виводити додану вартість, яка створюється у вітчизняній 
економіці, до інших країн для ухилення від оподаткування та 
нагромадження активів поза межами України. 

 

 
Рис. 3.1. Основні відмінності у процедурних питаннях 

трансфертного ціноутворення за кордоном та в Україні* 
*Джерело: складено авторами  

Наслідки для 

вітчизняного бізнесу 
Вітчизняна практика Зарубіжний досвід 

Трансфертне 

ціноутворення 

спрямоване 

виключно на 

контроль за 

транснаціональними 

операціями з 

пов’язаними особами 

Поряд зі звітом про 

контрольовані операції та 

аналітичними матеріалами 

щодо підтвердження 

трансфертних цін суб’єкти 

бізнесу зобов’язані подавати 

всі первинні документи, 

пов’язані із здійсненими 

операціями  

Під трансфертне 

регулювання 

підпадає ціна, 

актуальна на момент 

укладення договору  

Під податковий контроль 

підпадають операції з усіма 

компаніями (включно з 

непов’язаними), 

розташованими в країнах, де 

ставка податку на прибуток на 

5 і більше відсоткових пунктів  

нижча ніж в Україні  

(зокрема, це Болгарія, Грузія, 

Республіка Кіпр, Молдова, 

Чорногорія та ін.)  

 У разі порівняння ціни за 

форвардним контрактом на 

будь-який товар на дату 

укладення такого контракту з 

ціною на момент здійснення 

поставки, вітчизняне 

підприємство може нести 

додаткові витрати на сплату 

податків 

Існує загроза для 

підприємств, які 

працюють із форвардними 

контрактами (зокрема, для 

зернотрейдерів), оскільки 

під час підписання таких 

контрактів за основу 

береться ціна, встановлена 

за аналогічними 

контрактами на ринку на 

дату підписання договору, 

а не на дату фактичної 

поставки товару. На дату 

відвантаження товару ціна 

може коливатися в будь-

яку сторону 

Більш жорсткий контроль 
над трансфертним 

ціноутворенням, ніж у 
більшості країн світу; 

купуючи товар в 
іноземної торговельної 
компанії-не пов’язаної 

особи, українське 
підприємство змушене 

доводити справедливість 
ціни, що на практиці 
часто є неможливим 

Зростання 
адміністративних витрат 

бізнесу;  тінізація 
економіки внаслідок 

зростання навантаження 
на бізнес; бюрократизація 

та зростання 
неформальної складової 
податкового контрольно-
перевірочного процесу 

 

  

  

Податкові органи 
вимагають подавати 

лише звіт про 
контрольовані 

операції (в деяких 
країнах – 

документи, що 
підтверджують 

справедливість ціни) 
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Тому, на наш погляд, в Україні, враховуючи іноземний досвід, 
вкрай необхідним є вдосконалення організаційно-інституційного 
забезпечення податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням, зокрема шляхом:  

– доповнення існуючих на порталі Державної фіскальної служби 
України електронних сервісів (станом на 01.02.2015 р. таких сервісів 
функціонувало 13) розділом «Трансфертне ціноутворення» (або 
доповнити таким підрозділом існуючий «Електронний кабінет 
платника податків») з метою якісного обслуговування та 
оперативного інформування платників податків про зміни у 
процедурних питаннях трансфертного ціноутворення. До прикладу, у 
Польщі існує окремий спеціалізований on-line-ресурс з питань 
трансфертного ціноутворення; 

– розробки та впровадження центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику, електронних баз даних, які б містили інформацію (з 
оперативним її оновленням) про ціни реальних договорів, укладених 
та виконаних українськими підприємствами з резидентами і 
нерезидентами. Така інформація могла б бути використана для 
визначення ринкового діапазону цін товарів (робіт, послуг) та при 
використанні методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів 
продажу) трансфертного ціноутворення, враховуючи дані 
аналогічних зіставних операцій, які здійснювалися в однакових 
комерційних та/або фінансових умовах з контрольованою операцією; 

– законодавчого узгодження періодичності та термінів 
проведення податкових перевірок контрольованих операцій та інших 
видів податкових перевірок (камеральних, документальних чи 
фактичних) з метою зниження навантаження податковим контролем 
на бізнес; 

– врахування особливостей ведення експортоорієнтованого 
агробізнесу; 

– прив’язки розмірів штрафних санкцій за порушення 
законодавства щодо трансфертного ціноутворення до суми 
несплачених податків, виявленої під час здійснення податкових 
перевірок контрольованих операцій (таким шляхом пішли, зокрема, 
США та Росія); 

– підготовки та постійного підвищення кваліфікації податкових 
інспекторів-фахівців у сфері трансфертного ціноутворення та 
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аналітиків податкових органів. Це дозволить останнім отримати 
навички оцінювання податкових ризиків від здійснення 
контрольованих операцій, а також прогнозувати їх наслідки як для 
держави, так і для діяльності суб’єктів бізнесу; оперативно реагувати 
на виявлені ризики; приймати управлінські рішення щодо 
вдосконалення процедурних питань податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням.  

Тому, завданням врегулювання трансфертного ціноутворення в 

нашій країні є захист податкової бази при одночасному уникненні 

підстав для подвійного оподаткування та невизначеностей, які 

можуть перешкоджати залученню прямих іноземних інвестицій у 

вітчизняну економіку і розвитку зовнішньої торгівлі. 

 
 

3.3. Напрями гармонізації взаємовідносин між платниками 

податків та податковими органами у процесі здійснення 

податкового контролю 

 

Питання гармонізації взаємовідносин між контролюючими 

органами у сфері оподаткування та платниками податків займає одне 

з ключових місць серед проблем забезпечення ефективності 

податкового контролю в Україні, оскільки зачіпає інтереси як 

окремих громадян-платників податків, суб’єктів господарювання, так 

і держави в особі податкових органів. Зокрема, держава прагне 

максимізувати фінансові ресурси, зібравши якнайбільше коштів для 

виконання своїх функцій. Натомість суб’єкти господарювання 

зацікавлені максимізувати власний прибуток, сплачуючи при цьому 

якомога менше податків державі. Виникає конфлікт інтересів 

учасників контрольно-перевірочного процесу, що обумовлює 

необхідність пошуку шляхів і напрямів гармонізації їх 

взаємовідносин для підвищення податкової культури та свідомості в 

суспільстві, забезпечення ефективності адміністрування податків і 

зборів в Україні. 

Недостатнє обґрунтування сутності та напрямів гармонізації 

взаємовідносин між платниками податків і податковими органами у 

процесі здійснення податкового контролю в нормативно-правовій та 

науковій літературі обумовили необхідність детермінації зазначеної 

категорії. На наш погляд, гармонізація взаємовідносин між 
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учасниками податкового контролю – це процес вироблення загальної 

стратегії поведінки податкових органів у процесі податкового 

контролю, що передбачає узгодження загальних правових принципів, 

основних напрямів і форм здійснення контрольно-перевірочної 

роботи у напрямку забезпечення її адекватного сприйняття 

платниками податків для уникнення конфліктів, суперечностей та 

колізій між учасниками контрольно-перевірочного процесу. При 

цьому в основу взаємовідносин між учасниками податкового 

контролю мають бути покладені принципи довіри, взаєморозуміння, 

презумпції невинуватості, усвідомлення платниками податків своєї 

суспільної відповідальності щодо сплати до бюджету податкових 

зобов’язань. Відповідно, пріоритетним напрямом на шляху зняття 

соціальної напруги під час здійснення контролюючими органами 

податкового контролю є забезпечення прав і свобод платників 

податків. 

Розв’язання проблеми гармонізації взаємовідносин у сфері 

податкового контролю ускладнюється існуванням у вітчизняній 

громадській думці недоброзичливого та нетолерантного ставлення 

суб’єктів господарювання до податкових органів, наявність 

конфлікту інтересів між учасниками контрольно-перевірочного 

процесу, що зумовлюються різними факторами, зокрема: 

– ускладненням процесу податкового контролю, збільшенням 

вартості його здійснення; 

– присутністю корупційної складової у вирішенні «проблемних» 

питань за результатами контролю податкових органів; 

– часто не виправданими завданнями і методами контрольної 

роботи податкових органів; 

– відсутністю податкової свідомості у платників податків, 

спрямованої на самостійне належне обчислення податкових 

зобов’язань, добровільну їх сплату тощо; 

– низьким рівнем податкової культури платників податків, 

зумовленим насамперед постійними та численними нововведеннями у 

вітчизняному законодавстві, відсутністю завчасної поінформованості 

платників про очікувані зміни у ньому тощо. 

Враховуючи названі проблеми та чинники, нами запропонована 

модель, що передбачає поетапне досягнення гармонізації 

взаємовідносин учасників податкового контролю шляхом узгодження 



Розділ 3 

 

 
250 

 

їх цілей, можливостей та інтересів і вказує на основні ефекти 

гармонізації, як для податкових органів, так і для платників податків 

(рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Концептуальна модель гармонізації взаємовідносин 

учасників податкового контролю* 
*Джерело: складено авторами 
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- створення сприятливого податкового середовища для 

ведення бізнесу на засадах зниження тягаря оподаткування та 

гуманізації взаємовідносин учасників контрольно-

перевірочного процесу для зняття напруги, утвердження 

порозуміння, уникнення конфліктів між учасниками 

контролю; 

- забезпечення фінансових інтересів держави, ефективності 

адміністрування податків і зборів, підвищення податкової 

культури і дисципліни у суспільстві, виховання соціально 

відповідального платника податків у результаті підвищення 

ефективності податкового контролю. 
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Рівень гармонізації взаємовідносин – 

забезпечення повноти і своєчасності сплати 

податкових зобов’язань до бюджету 

- формування позитивної громадської думки щодо 

контролюючих органів, підвищення податкової 

свідомості платників на засадах добровільної сплати 

податків; 

- встановлення оптимального рівня оподаткування, що 

відповідає соціально-економічним інтересам держави, 

і є прийнятним для платників податків з огляду на 

прийнятний рівень податкового навантаження; 

- зниження тиску податкового контролю на бізнес при 

підвищенні податкової культури та дисципліни у 

підприємницькому середовищі; 

- співпраця громадських організацій і платників 

податків з податковими органами.  

 
      - вдосконалення механізмів і методів здійснення 

податкового контролю та підвищення його ефективності, 

забезпечення сплати до бюджету донарахованих за 

результатами перевірок податкових зобов’язань і 

штрафних санкцій; 

- узгодження вимог органу контролю та обов’язків, прав і 

свобод суб’єкта господарювання; 

- узгодження податкових надходжень і фінансових 

санкцій з платоспроможністю платника податків; 

- забезпечення суспільної дисципліни та законності у 

процесі контрольно-перевірочної роботи. 

Основні ефекти гармонізації 
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Діяльність податкових органів в Україні безпосередньо пов’язана 

з реалізацією контрольних повноважень за дотриманням податкового 

законодавства суб’єктами господарювання, повнотою та своєчасністю 

сплати ними податкових зобов’язань до бюджету, розслідуванням 

податкових правопорушень, застосуванням примусових заходів до 

порушників. Це зачіпає права та свободи платників податків, а відтак 

вимагає суворого дотримання законності дій і суспільної дисципліни 

всіма учасниками контрольно-перевірочної роботи.  

Інструментами забезпечення законності дій податкових 

інспекторів і податкової  дисципліни платників в суспільстві мають 

стати: 

– створення інституційних, економічних та інших умов для 

належної реалізації прав та обов’язків, як податкових інспекторів, так 

і платників податків; 

– гідна оплата праці та диференційований підхід до преміювання 

за результатами роботи податкових інспекторів; 

– належний соціальний захист податкових інспекторів і членів їх 

сімей; 

– своєчасний, якісний та обґрунтований внутрівідомчий аудит і 

контроль, які мають забезпечуватись вищим керівництвом кожного 

територіального податкового органу; 

– забезпечення персональної відповідальності податкових 

інспекторів за шкоду, завдану їхніми неправомірними діями та 

рішеннями платникам податків у процесі контрольно-перевірочної 

роботи, зокрема шляхом застосування адміністративних, а при 

потребі і кримінальних санкцій. 

Податкова дисципліна як правовий інститут в Україні почала 

формуватися відносно недавно. Сутність податкової дисципліни, на 

нашу думку, полягає в точному, своєчасному й неухильному 

виконанні суб’єктами податкових правовідносин обов’язків, 

встановлених для них нормами податкового права. Звідси випливає, 

що носіями таких обов’язків під час здійснення податкового 

контролю є як держава в особі органів, уповноважених здійснювати 

податковий контроль, так і суб’єкти господарювання – платники 

податків. 

З метою гармонізації взаємовідносин між податковими органами 

і платниками податків у процесі здійснення податкового контролю 
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податкову дисципліну слід розглядати з огляду, як на виконання 

суб’єктами податкових правовідносин обов’язків, встановлених для 

них нормами податкового права, так і на досягнення конкретних 

запланованих результатів, що можна реально оцінити (наприклад, 

повернення до бюджету податкових зобов’язань в обсягах, на які 

платник податків ухилився від оподаткування). Переорієнтація 

функцій податкового контролю з каральної на профілактичну має 

забезпечити не лише виявлення фактів порушення податкової 

дисципліни суб’єктами господарювання, а й з’ясування причин 

виникнення цих порушень. 

Одним із найважливіших, на наш погляд, важелів гармонізації 

взаємовідносин учасників податкового контролю у процесі його 

здійснення є податкова культура, яка, з одного боку, є складовою і 

наслідком загальної культури суспільства, сформованих морально-

етичних цінностей, а з іншого – є реакцією суб’єкта господарювання 

на податкову систему (політику), інституційне, в т.ч. регуляторне, 

середовище реалізації прав та інтересів суб’єктів бізнесу, рівень 

податкового тягаря та навантаження контрольно-перевірочними 

заходами тощо. 

Податкова культура суб’єктів господарювання проявляється у 

соціальній відповідальності щодо сплати податків і інших обов’язкових 

платежів, а контролюючих податкових органів – оцінюється рівнем 

професійної компетентності та морально-етичної відповідності у 

процесі здійснення контрольно-перевірочних заходів.  

На шляху підвищення рівня податкової культури суб’єктів 

контролю доцільно: 

1. Переорієнтувати податкову політику держави з суто фіскальної 

спрямованості на забезпеченні пріоритетів соціально-економічного 

розвитку, зокрема, шляхом активізації застосування у контрольно-

перевірочному процесі превентивних методів, інформаційних 

технологій, масово-роз’яснювальної роботи, доперевірочного аналізу 

суб’єктів господарювання з використанням баз даних податкових 

органів і достовірних (надійних) зовнішніх джерел інформації. 

2. Скоротити терміни продовженого терміну надання відповідей 

на письмові скарги та звернення платників податків до податкових 

органів за результатами податкового контролю з 60 до 30 

календарних днів шляхом внесення відповідних поправок до ст. 56 
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Податкового кодексу України. Крім того, для недопущення правового 

свавілля стосовно платників податків зобов’язати податковий орган 

надсилати рішення за скаргою платника податків після її розгляду не 

залежно від того, на чию користь було задоволено цю скаргу (наразі 

відповідно до ст. 56 Податкового кодексу України у разі, якщо скарга 

є повністю задоволеною на користь платника податків, податковий 

орган може і не надсилати платнику податків жодного рішення). 

3. Підвищити авторитет податкових органів у суспільстві шляхом 

активізації роботи управлінь з персоналу територіальних податкових 

органів у напрямку забезпечення (перевірки) дотримання правил 

поведінки посадовими особами податкових органів, популяризації та 

контролю в їх роботі таких цінностей, як справедливість, порядок, 

стабільність, відповідальність тощо. 

4. Створити  ефективну систему громадського контролю за 

адмініструванням податків, зокрема, зобов’язати Інформаційно-

комунікаційні управління територіальних податкових органів завчасно 

та в обов’язковому порядку повідомляти громадськість про зміни у 

податковому законодавстві; забезпечити підготовку та оприлюднення 

консультативних матеріалів з питань податкового контролю.  

Для забезпечення ефективного громадського контролю за 

адміністрування податків у травні 2013 р. при Міністерстві доходів і 

зборів України було утворено Громадську раду. Вважаємо, що для 

конструктивного діалогу податкових органів з бізнесом необхідно 

посилити взаємодію територіальних податкових органів з комісіями 

Громадських рад, зокрема з питань податкової політики (у рамках 

яких зосередити увагу на пошуку шляхів удосконалення податкового 

контролю), запобігання і протидії корупції, діяльності органів 

фінансових розслідувань та податкової міліції. 

Підвищення рівня податкової культури в Україні до світових 

стандартів дозволить забезпечити не лише високі показники 

податкових надходжень, але й сприятиме гармонізації взаємовідносин 

між працівниками податкових органів і платниками податків у процесі 

здійснення податкового контролю. Однак сліпе копіювання 

зарубіжного досвіду неприпустиме, оскільки існує ризик не отримати 

очікуваного ефекту. Відтак вітчизняна система підвищення податкової 

культури має базуватись на ментальних особливостях, історичних 

передумовах і соціально-економічних реаліях України.  
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У контексті податкової культури актуальною є постановка 

питання етичності у рамках взаємовідносин «податковий інспектор – 

платник податку». Зокрема, підвищення ефективності податкового 

контролю можливе за рахунок дотримання як ділової етики 

суб’єктами контролю, так і професійної етики державними 

службовцями
321

 – працівниками податкових органів. 

Модель морально-етичної поведінки інспектора у процесі 

здійснення податкового контролю, що передбачає окреслення її 

основних правил і вимог, наведено на рис. 3.3.  

Для гармонізації взаємовідносин між податковими органами і 

платниками податків вищому керівництву контролюючих органів 

необхідно забезпечити реалізацію у процесі здійснення податкового 

контролю основних морально-етичних принципів податковими 

інспекторами, зокрема: 

1. Поваги до представників об’єкта контролю з пріоритетністю 

збереження прав людини і громадянина. 

2. Законності – шляхом застосування під час здійснення 

контрольно-перевірочної роботи законів, інших нормативних актів, 

виконання адміністративних процедур, обґрунтування прийнятих 

рішень за результатами податкового контролю. 

3. Прозорості та відкритості – на основі забезпечення діяльності 

органів податкового контролю виключно у межах регламентованих 

законодавством прав та обов’язків, надання достовірної та повної 

інформації суб’єкту контролю щодо контрольно-перевірочної роботи; 

відповідальності працівників податкової служби; обґрунтування та 

роз’яснення суб’єкту господарювання прийнятих у процесі 

податкового контролю рішень. 

4. Рівності перед законом – шляхом забезпечення об’єктивності у 

контрольній роботі податкового інспектора, оскільки всі суб’єкти 

господарювання незалежно від форми власності, галузевої 

приналежності тощо мають рівні права й обов’язки, несуть рівну 

відповідальність перед законом. 
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 Ділова етика – це сукупність визначених принципів, професійних правил і норм поведінки 

ділових людей під час реалізації цілей, завдань, різних програм і планів організацій, установ 

виробничої і невиробничої сфери. Це також спеціально визначені, загальноприйняті норми, 

форми, прийоми, що застосовуються при виконанні індивідуальних службових функцій 

працівниками і службовцями [Лесько О. Й. Етика ділових відносин / О. Й. Лесько, 

М.Д. Прищак, О. Б. Залюбівська, Г. Г. Рузакова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 320 с.] 
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Рис. 3.3. Модель морально-етичної поведінки інспектора 

у процесі здійснення податкового контролю* 
*Джерело: складено авторами 

 

Для забезпечення дотримання морально-етичних принципів 
органами податкового контролю з метою зменшення кількості 
неетичних вчинків, їх осуду та покарання за них пропонуємо 
узаконити накладення персональних адміністративних санкцій за 
неетичну поведінку податкового інспектора шляхом внесення 
відповідних поправок до ст. 21 Податкового кодексу України.  

Дотримання етичних стандартів у взаємовідносинах між 
працівниками податкових органів і платниками податків забезпечить 

Основні заходи забезпечення дотримання правил морально-

етичної поведінки податковим інспектором 

1. Розвиток здібностей і вміння аналізувати податковим інспектором етичний і вартісний 

результат своєї діяльності. 

2. Вирішення дилеми співвідношення етичності податкового контролю і власного 

інтересу податкового інспектора. 

3. Підвищення морального розвитку та авторитету службовців податкових органів. 

Морально-етичні вимоги до поведінки податкового інспектора 
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зростання довіри до органів державної влади та сприятиме 
підвищенню рівня податкової культури та свідомості у суспільстві. 
Разом з цим важливим є питання дотримання в податкових органах 
усіх рівнів антикорупційного законодавства, що має бути на 
постійному контролі у їх керівництва.  

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»
322

 
Управлінням внутрішньої безпеки територіальних податкових органів 
надано право на ведення боротьби з корупцією, однак можливість 
складання ними протоколів про вчинення корупційного діяння – не 
передбачено, у зв’язку з чим останні змушені надсилати відповідні 
матеріали до інших правоохоронних органів для складання 
відповідних протоколів і подальшого подання їх до суду. Таким 
чином, діюче законодавство ускладнює процедуру боротьби з 
корупцією і в окремих випадках призводить до порушення термінів 
притягнення винних осіб до адміністративної чи кримінальної 
відповідальності. У зв’язку з цим, доцільним є перегляд і 
вдосконалення Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» в частині розширення переліку підрозділів, що здійснюють 
заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5), шляхом 
включення до нього Управління внутрішньої безпеки територіальних 
податкових органів з регламентуванням підстав і порядку 
адміністративного провадження ними справ про корупційні 
правопорушення, вчинені податковими інспекторами, вжиття заходів 
для усунення наслідків виявлених порушень і попередження 
порушень, пов’язаних з корупцією, у майбутньому. 

На шляху зниження тягаря податкового контролю на бізнес та 
гармонізації взаємовідносин учасників контрольно-перевірочного 
процесу перед податковими органами стоїть завдання удосконалення 
чинних, запровадження та розвиток нових форм і методів масово-
роз’яснювальної роботи для підвищення ефективності 
адміністрування податків і зборів в Україні, формування в суб’єктів 
господарювання поважливого ставлення до контролюючих органів, 
забезпечення прозорості здійснення контрольно-перевірочної роботи, 
компетентності та поінформованості платників податків з питань 
податкового контролю, досягнення добровільності виконання 
платниками податків своїх податкових зобов’язань.  
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 Про засади запобігання і протидії корупції:  Закон України № 3206-VI від 07 квітня 2011 

року  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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У процесі дослідження було встановлено, що рівень 

добровільного дотримання податкового законодавства росте за 

рахунок дієвої масово-роз’яснювальної роботи (коефіцієнт кореляції 

R=0,73), спрямованої на підвищення правової грамотності та 

поінформованості суспільства. Для одержання бажаного результату – 

досягнення ефективності та підвищення якості податкового 

контролю, пропонуємо оптимізувати чисельність працівників 

Інформаційно-комунікаційного управління
323

 шляхом створення 

посади консультанта з організації та здійснення податкового 

контролю (зокрема для консультування представників великого 

бізнесу). Особливо актуальним є створення такої посади у складі 

районних податкових інспекцій, де одному працівнику доводиться 

самостійно займатися як зв’язками з громадськістю, так і масово-

роз’яснювальною роботою, що унеможливлює надання 

кваліфікованих консультацій з питань організації та здійснення 

податкового контролю. 

З метою оптимізації витрат на проведення масово-

роз’яснювальної роботи щодо організації та здійснення податкового 

контролю пропонуємо модернізувати телефонну інформаційно-

довідкову службу Міністерства доходів і зборів України шляхом її 

розміщення в районних податкових інспекціях Міністерства доходів і 

зборів України та надання можливості користування її послугами на 

місцевому рівні, що дозволить зекономити витрати та робочий час 

платників податків, задовольнити їхні потреби в інформації щодо 

організації та здійснення податкового контролю. 

У процесі організації масово-роз’яснювальної та профілактичної 

роботи податковими органами мають враховуватись особливості 

психології сучасної людини, створюючи, у підсумку, максимально 
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 У 2012 р. на одного працівника підрозділу Інформаційно-комунікаційне управління 

Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області припадало в 

середньому 700 юридичних і 800 фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності 

[Офіційний сайт Територіального органу ДФС у Львівській області [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lv.sfs.gov.ua/]. До прикладу, у США масово-роз’яснювальну роботу 

здійснюють 5-20% постійних працівників (у різних джерелах – розбіжність у названих 

цифрах). На зазначені цілі в США податкова служба щороку виділяє 7% коштів від 

загального бюджету податкової служби, що становить близько 300 млн доларів. У Львівській 

області цією роботою займаються всього 2% працівників податкових органах 

[Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко,  

О. Д. Данілов. – К. : Комп'ютер прес, 2004. – 300 с.]. 

http://lv.minrd.gov.ua/okremi-storinki/struktura/70022.html
http://lv.minrd.gov.ua/okremi-storinki/struktura/70022.html
http://lv.sfs.gov.ua/


Розділ 3 

 

 
258 

 

позитивний вплив на неї, як платника податків. Для активізації 

комунікації податкових органів з платниками податків доцільно 

конкретизувати регламентовані завдання та функції Інформаційно-

комунікаційних управлінь територіальних податкових органів 

шляхом доповнення до існуючого переліку таких заходів з організації  

та проведення масово-роз’яснювальної та профілактичної роботи: 

1. Оформлення та постійне оновлення інформаційних стендів і 

профільного web-сайту податкового органу. Зокрема, для якісного 

обслуговування платників доцільно було б існуючі на порталі 

Міністерства доходів і зборів України електронні сервіси (станом на 

01.04.2014 р. таких сервісів функціонувало 13) доповнити розділом 

«Податковий контроль». Це дозволить оперативно інформувати 

платників податків про зміни у процедурних питаннях податкового 

контролю. Крім того, варто забезпечити оперативне оновлення 

інформації, розміщеної в Автоматизованій інформаційній системі 

«Суб’єкти фіктивного підприємництва» з метою зниження ризиків 

ведення господарської діяльності між сумлінними та проблемними 

платниками податків. 

2. Висвітлення у засобах масової інформації та на профільному 

web-сайті результатів контрольно-перевірочної і аналітичної роботи 

податкових органів у розрізі півріч та за календарний рік із 

зазначенням основних проблем і перспектив здійснення податкового 

контролю (на сьогодні така інформація подається дуже стисло у межах 

звіту про виконання Плану основних питань економічної та 

контрольної роботи Державної податкової служби за відповідний рік). 

3. Надання консультацій і роз’яснень шляхом розміщення 

інформаційних матеріалів у періодичних друкованих виданнях, на 

телебаченні, радіо, web-сайті податкових органів, випуск спеціальних 

видавничих проектів, CD-довідників тощо (зокрема щодо 

використання платниками податків електронних сервісів при поданні 

податкової звітності, особливостей її контролю та аналізу). 

4. Проведення особистих прийомів платників податків 

керівництвом податкового органу, семінарів, прес-конференцій, 

брифінгів, сеансів телефонного зв’язку, зустрічей представників 

податкових органів з трудовими колективами суб’єктів 

господарювання та інше з питань нововведень у податковому 

законодавстві для правильного і точного їх розуміння платниками 
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податків. Особливо ефективним є застосування індивідуального 

підходу при роботі з великими платниками податків. 

5. Організація випуску та розповсюдження серед платників 

податків (виключно за їх бажанням) друкованої продукції з питань 

податкового контролю, соціальної реклами.  

6. Оперативне інформування контролюючими органами 

платників податків з питань податкового контролю. Зокрема, 

висвітлення у засобах масової інформації об’єктивної та різнобічної 

інформації про діяльність Управлінь податкового контролю 

територіальних податкових органів, результатів поточного 

відпрацювання ними суб’єктів господарювання, а також резонансних 

прикладів руйнування тіньових схем мінімізації податкових 

зобов’язань суб’єктів господарювання (при умові, що така інформація 

не є комерційною чи службовою таємницею), аналіз ефективності 

здійснених податкових перевірок та узагальнення найтиповіших 

правопорушень, виявлених за їх результатами, характеристика мір 

покарання за вчинені податкові правопорушення.  

7. Проведення анкетування платників податків Інформаційно-

комунікаційними управліннями територіальних податкових органів 

(наприклад, під час проведення семінарів, лекцій, круглих столів, 

зустрічей з трудовими колективами підприємств (організацій, 

установ), відвідування громадянами податкових органів), узагальнення 

їх пропозицій стосовно вдосконалення податкового контролю, що 

дозволить визначати не лише проблемні питання контрольно-

перевірочного процесу, які спричиняють незадоволення і нарікання 

платників податків, а й виявляти недоліки в роботі податкових 

інспекторів. Узагальнення результатів таких анкетувань сприятиме 

прийняттю виважених управлінських рішень, усуненню недоліків в 

організації та проведенні контрольно-перевірочної роботи.  

8. Ведення системної профілактичної роботи серед майбутніх 

потенційних платників податків (у навчальних закладах, центрах 

підготовки кадрів при службах зайнятості населення тощо) задля 

одержання останніми базових знань у галузі оподаткування. 

Для гармонізації взаємовідносин між податковими органами та 

платниками податків у процесі здійснення податкового контролю 

слід також посилити просвітницьку діяльність органів контролю, 

спрямовану на забезпечення розуміння суспільством того факту, що 

http://lv.minrd.gov.ua/okremi-storinki/struktura/70021.html
http://lv.minrd.gov.ua/okremi-storinki/struktura/70021.html
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для громадян сплата податків – це конституційний обов’язок, для 

бізнесу – соціальна відповідальність. 

Акцентуючи увагу на забезпеченні ефективності адміністрування 

податків, добровільності їх сплати платниками податків, обґрунтовані 

нами пропозиції щодо розв’язання названої проблеми можуть бути 

враховані під час розроблення та реалізації державної податкової 

політики України, а також лягти в основу Планів роботи 

центрального та територіальних податкових органів задля сприяння 

не лише розв’язанню проблеми гармонізації відносин контролюючих 

органів у сфері оподаткування та платників податків, а й 

встановленню між ними партнерських засад взаємовідносин. 

 
 

 

3.4. Організаційно-інституційні пріоритети та засоби  

підвищення ефективності податкового контролю в контексті 

реформування системи адміністрування податків в Україні  

 

Вітчизняна система податкового контролю потребує 

удосконалення, адже невирішені проблеми чіткої регламентації 

принципів, форм, інструментів і методів податкових перевірок і 

систематизації їх процедур (зокрема, недосконале методичне 

забезпечення процедурних питань податкового контролю та низький 

рівень його автоматизації), повноважень і функцій податкових 

органів, практичної реалізації ризикорієнтованої системи відбору 

платників податків для перевірок, неврахування їх галузевої 

приналежності при плануванні контрольно-перевірочних заходів 

тощо. Крім того, вкрай важливою в сучасних умовах є запровадження 

методичного підходу для багаторівневого оцінювання ефективності 

податкового контролю – на рівні країни, регіону та окремої 

податкової інспекції. Податковий контроль сьогодні здебільшого 

базується на адміністративних методах, нівелюючи при цьому 

прогресивні економічні і превентивні методи. Разом з тим, назріла 

потреба чіткого методологічного розподілу законних прийомів 

зниження податкового навантаження (податкової оптимізації) і 

протиправних дій з ухиляння від сплати податків.  

Зауважимо, значимість податкового контролю в умовах 

трансформаційної економіки посилюється, з одного боку, через 
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суттєву залежність бюджетів усіх рівнів від податкових надходжень, 

з іншого – через низьку податкову культуру платників податків. Крім 

того, не дозволяючи ефективно використовувати обмежені трудові та 

матеріальні ресурси податкових органів, чинна система податкового 

контролю створює додаткові витрати і бюрократичні бар’єри для 

бізнесу, що зрештою обмежує економічний розвиток країни. Відтак 

для організації та здійснення ефективної контрольно-перевірочної 

роботи в умовах реформування системи адміністрування податків в 

Україні нами розроблено та обґрунтовано концепцію забезпечення 

ефективності податкового контролю (рис. 3.4). 

Істотним недоліком вітчизняного податкового контролю, 

порівняно з розвинутими державами, на наш погляд, є недостатні 

чіткість, взаємоузгодженість та всеохоплюваність нормативно-

правового забезпечення податкового контролю, що призводить,         

з-поміж іншого, до надлишкового витрачання бюджетних коштів на 

проведення контрольно-перевірочних заходів, неповного і 

несистемного охоплення об’єктів контролю. Зокрема, перешкодою 

оперативному передбаченню та упередженню порушень податкового 

законодавства є недосконалість ризикоорієнтованої системи відбору 

платників податків для перевірок в силу неузгодженості практичного 

застосування податковими органами «Методичних рекомендацій 

щодо складання плану-графіка проведення документальних планових 

перевірок суб’єктів господарювання»
324

 та «Методики розроблення 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю)»
325

 у частині вимог 

щодо віднесення суб’єктів господарювання до одного з трьох 

ступенів ризику здійснення господарської діяльності (високого, 

середнього чи незначного) та періодичності проведення планових 

заходів державного контролю.  

                                                            
324

 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок суб’єктів господарювання: Наказ Міністерства доходів і 

зборів України від 27 червня 2012 року № 553 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3964-553.html. 
325

 Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю): Постанова Кабінету Міністрів України  від 28 серпня 2013 

р. № 752 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752-

2013-%D0%BF. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752-2013-%D0%BF
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Рис. 3.4. Концепція забезпечення ефективності податкового контролю в Україні 

підвищення ефективності податкового контролю в умовах реформування системи адміністрування 

податків в Україні; забезпечення повноти та своєчасності сплати податків до бюджету 

КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 
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 встановлення рівня оподаткування, який відповідає соціально-економічним інтересам держави, та є 

прийнятним для платників податків з огляду на рівень податкового навантаження; 

 створення сприятливого податкового середовища для ведення бізнесу;  

 гуманізація взаємовідносин учасників контролю; виховання соціально-відповідального платника податків 

Основні очікувані результати 

 усунення дублювання функцій різних податкових органів; 
 чітка регламентація підстав для призначення різних видів перевірок; 
 запровадження більш спрощеної системи адміністрування податків, яка передбачала 

б скорочення кількості базових податків приблизно вдвічі (враховуючи іноземний 
досвід); 

 регламентація принципів, форм, інструментів і методів податкових перевірок та 
систематизація їх процедур. 

 
 посилення автоматизації аналітичного та інформаційного супроводу процесів 

виявлення ризиків господарської діяльності платників податків з метою виключення 
людського фактора, а отже, і будь-яких зловживань в процесі планування 
контрольно-перевірочної роботи податковими органами; 

 об’єктивність, зрозумілість, прозорість відбору підприємств до проходження 
перевірок на основі реального аналізу податкової звітності, оцінки ризику несплати 
податків;  

 забезпечення права суб’єкта господарювання отримати в офіційному порядку 
інформацію про критерії, за якими його віднесено до  певної групи ризику ведення 
господарської діяльності; 

 врахування специфіки діяльності платника податків при плануванні перевірок. 
  
 надання сервісних послуг з обслуговування платників податків, консультацій 

задля добровільного виконання останніми податкових зобов’язань перед 
державою та з метою забезпечення остаточного переходу податкових органів від 
фіскальної до сервісної служби; 

 проведення масово-роз’яснювальної та інформаційно-просвітницької роботи;  
 подолання корупції в податкових органах; 
 сприяння зростанню податкової культури та дисципліни у суспільстві шляхом 

популяризації сумлінних платників податків. 
  
  

 підвищення компетентності податкових інспекторів шляхом вдосконалення  та 
посилення ефективності існуючих профорієнтаційних тренінгів, семінарів; 

 впровадження у практику конференцій з обміну досвідом з податковими органами 
іноземних держав; 

 запровадження та дотримання вимог Кодексу професійної етики працівника 
податкової служби, зокрема морально-етичних принципів, законності, прозорості та 
відкритості, рівності перед законом, взаємоповаги, пріоритетності прав людини і 
громадянина; 

 системний внутрішній та зовнішній моніторинг перевірочної роботи податкових 
органів. 
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З огляду на сказане, пропонуємо удосконалити «Методичні 

рекомендації щодо складання плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок суб’єктів господарювання» 

шляхом: 

1. Забезпечення віднесення всіх платників податків до одного з 

трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного 

(оцінювання контрольно-перевірочної роботи податкових органів 

Львівської області, проведене у другому розділі монографії показало, 

що у 2012 р. 77,1% підприємств області не були віднесені до жодного 

ступеня ризику господарської діяльності. Тобто, умовно ефективність 

ризикорієнтованої системи відбору платників податків для перевірок 

становить 22,9%) для забезпечення єдиного порядку формування 

плану-графіка проведення документальних планових перевірок 

суб’єктів господарювання, уникнення зростання тягаря податкового 

контролю внаслідок безпідставного призначення перевірок і, в 

результаті, судових спорів між органами контролю та платниками 

податків, зниження неформальної (корупційної) складової 

взаємовідносин суб’єктів бізнесу та податкових органів, зменшення 

трансакційних витрат в економіці загалом.  

2. Регламентування граничної кількості критеріїв віднесення 

суб’єкта господарювання до відповідного ступеня ризику 

господарської діяльності, що дозволить чітко визначити належність 

до єдиного ступеня ризику. Разом з тим процедуру віднесення 

платника податків до ступеня ризику необхідно зробити прозорою та 

відкритою задля забезпечення права останнього отримати в 

офіційному порядку інформацію про його відповідність критеріям, за 

якими він віднесений до відповідної групи ризику господарської 

діяльності, а також можливості оскаржити рішення податкового 

органу. 

3. Узгодження періодичності проведення планових заходів 

податкового контролю з термінами, регламентованими п.12 

«Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю)», а саме: для суб’єктів господарювання, що віднесені до 

середнього ступеня ризику, – не частіше ніж один раз на три роки; 

для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня 
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ризику, – не частіше ніж один раз на п’ять років. 

Враховуючи те, що у 2012 р. 77,1% суб’єктів господарювання 

Львівської області не були віднесені до жодної групи ризику 

насамперед у зв’язку із неможливістю податковими інспекторами 

промоніторити всі підприємства через велику кількість критеріїв 

ризиковості, брак знань, вмінь, навичок тощо, вважаємо необхідним 

посилити автоматизацію аналітичного та інформаційного супроводу 

процесів виявлення ризиків господарської діяльності платників 

податків для виключення людського фактора, а отже і будь-яких 

зловживань у процесі планування контрольно-перевірочної роботи 

податковими органами. 

«Методикою розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю)» передбачено такі вимоги щодо віднесення суб’єктів 

господарювання до ступенів ризику: а) до високого ступеня ризику – 

до 10% суб’єктів господарювання; б) до середнього ступеня ризику – 

до 30% суб’єктів господарювання; в) до незначного ступеня ризику – 

60% і більше суб’єктів господарювання
326

. Вважаємо доцільним зняти 

вказані обмеження, оскільки підставою для присвоєння суб’єкту 

бізнесу певного ступеня ризику має бути оцінка реального стану його 

фінансово-господарської діяльності, ризиковості несплати податків 

тощо.   

Податковим кодексом у редакції від 2013 р. передбачено 

можливість податкових органів здійснювати документальну невиїзну 

позапланову електронну перевірку (далі – електронна перевірка), 

якою вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, 

поданої платником податків з незначним ступенем ризику до 

контролюючого органу, у якому він перебуває на податковому 

обліку. Однак, враховуючи низьку частку платників податків з 

незначним ступенем ризику ухилення від оподаткування (зокрема 

питома вага підприємств, віднесених до цієї категорії, у Львівській 
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області в 2012 р. становила 0,7% від загальної кількості діючих в 

області підприємств, знизившись, порівняно з відповідним 

показником 2007 р., на 0,6 в.п.
327

), вважаємо доцільним проведення 

електронної перевірки і платників податків з середнім ступенем 

ризику ухилення від оподаткування. 

Для підвищення ефективності адміністрування податків, 

зниження адміністративного навантаження на бізнес, доцільно 

пришвидшити процес впровадження сервісу «Електронна камеральна 

перевірка». Крім цього, пропонуємо законодавчо закріпити 

можливість здійснення податковими органами документальної 

невиїзної планової електронної перевірки, що дозволить, зокрема: 

1. Контролювати платника податків дистанційно, мінімізуючи 

втрати його грошових ресурсів і часу, через звільнення останнього 

від особистого відвідування органів Міністерства доходів і зборів 

України та мінімізації спілкування з їх працівниками. 

2. Здійснювати арифметичний контроль показників податкової 

звітності. 

3. В автоматичному режимі формувати електронне повідомлення 

за виявленими помилками та надсилати його на електронну адресу 

платника податків. На підставі отриманого повідомлення він зможе 

самостійно коригувати податкову звітність без негативних наслідків у 

вигляді застосування штрафних санкцій податковими органами.     

4. Формувати акт відповідної перевірки в автоматичному режимі. 

Для ефективного проведення документальної невиїзної планової 

електронної перевірки податковими органами пропонуємо 

законодавчо регламентувати:  

– сутність, порядок, методику та терміни проведення зазначеної 

перевірки;  

– умови та порядок надання платниками податків інформації, 

необхідної для здійснення перевірки;  

– умови та порядок використання посадовими особами 

податкових органів інформації, необхідної для здійснення такої 

перевірки. 
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Для платників податків позитивними аспектами проведення 

документальної невиїзної планової електронної перевірки, 

враховуючи законодавчо регламентовані особливості здійснення 

електронних перевірок, будуть:  

1. Неможливість винесення податкового повідомлення-рішення за 

результатами перевірки, а лише складання довідки з описом 

порушень законодавства платником податків, якщо таке виявлено. 

2. Можливість платника податків перевірити порядок ведення 

свого податкового обліку без ризику застосування штрафів у разі 

виявлення порушення, подати уточнюючий розрахунок і 

збільшити/зменшити свої податкові зобов’язання.  

Враховуючи зростання частки податкової звітності, поданої в 

електронному вигляді, у загальній кількості поданої податкової 

звітності суб’єктами господарювання України в 2013 р. щодо 2010 р. 

більш ніж у 2,5 рази та поступовий перехід на електронне звітування 

інших категорій платників податків (зокрема у січні 2014 р. засобами 

телекомунікаційного зв’язку звітувалося 92% вітчизняних платників 

єдиного соціального внеску
328

), проведення документальної невиїзної 

планової перевірки в електронному режимі дозволить мінімізувати 

вплив людського фактора на контрольно-перевірочний процес.  

Дієвість та ефективність електронних перевірок мають 

забезпечуватися наявністю спеціального програмного забезпечення, 

чіткого алгоритму та відповідних методичних рекомендацій щодо їх 

здійснення. Відтак на шляху інтеграції України до світового 

співтовариства слід гармонізувати чинне вітчизняне податкове 

законодавство із загальноєвропейськими нормами, удосконалити 

організаційно-методологічні підходи до функціонування податкової 

системи, зокрема у сфері здійснення податкового контролю
329

.  

Процес вдосконалення системи податкового контролю включає 

встановлення більш високих вимог до кваліфікації як працівників 

податкових органів, так і фахівців, які проходять підготовку в 
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галузевих навчальних закладах. Зокрема, вони повинні володіти: 

– належними знаннями в сфері контрольно-перевірочної роботи; 

– комп’ютерними технологіями на рівні досвідченого 

користувача; 

– навичками роботи зі спеціалізованими програмними 

продуктами економічного профілю, що використовуються в 

податкових органах тощо.  

Тому пропонуємо створити умови для навчання кадрів роботі з 

програмним забезпеченням у формах: 

1. Централізованій – за спеціально розробленими навчальними 

(програмним) курсами. 

2. Індивідуальній – індивідуально з кожним працівником на його 

робочому місці в частині його прямих обов’язків. 

Крім того, в умовах переходу до ризикоорієнтованої системи 

відбору платників податків для перевірок вважаємо необхідним 

особливу увагу приділити підготовці та постійному підвищенню 

кваліфікації аналітиків податкових органів, основна мета якої – 

навчити працівника правильно оцінювати податкові ризики та їх 

наслідки як для держави, так і для діяльності суб’єкта бізнесу, 

оперативно реагувати на виявлені загрози, приймати рішення щодо 

вдосконалення ризикоорієнтованої системи податкового контролю. 

Доцільно також активізувати та сприяти науково-дослідним 

розробкам з питань забезпечення ефективності контрольно-

перевірочного процесу. 

Чи не найвагомішими перешкодами для ведення бізнесу в 

Україні у 2013-2014 рр. стали корупція, бюрократія та нестабільність 

податкової політики, ступінь впливу яких Всесвітнім економічним 

форумом оцінено в 15,5%, 13,4% та 11,0% відповідно
330

. Тому, в 

інституційному аспекті необхідною умовою утвердження 

партнерських взаємовідносин між платниками податків і 

податковими органами у процесі здійснення податкового контролю є 

впровадження системи заходів щодо подолання корупції в 

податкових органах, поширеність якої у 2011 р. становила 42%, 

збільшившись, порівняно з аналогічним показником 2007 р., на 
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1,7 в.п. Корумпованість контрольно-перевірочного процесу зросла із 

27,6% у 2007 р. до 34% – у 2011 р.
331

. 

Якщо у 2009 р. проведення податкових перевірок становило 

велику загрозу для майже чверті суб’єктів бізнесу в Україні, то для 

28,7% підприємств серйозною перешкодою для діяльності стала 

корумпованість податкових органів. Загалом, корупція в органах 

державної влади суттєво впливає як на економічну свободу в країні 

загалом, так і на податкову свободу.  

Наприклад, найвищий рівень свободи від корупції, що 

спостерігається у Швеції і Данії, супроводжується і найвищим рівнем 

податкової свободи. Загалом податкова система та система 

податкового контролю Швеції вважається однією з найефективніших. 

Питома вага бюджетних витрат на утримання апарату податкової 

служби тут становить близько 0,04% податкових надходжень. 

Вітчизняна контрольно-наглядова сфера традиційно вважається 

найбільш сприятливою щодо виникнення корупції. Так, за 

показником свободи від корупції (Індекс економічних свобод) у 

2013 р. Україна зайняла 149 місце серед 177 країн світу. Об’єктами 

корупції в нашій державі стають малі підприємства, у той час як 

представники великого бізнесу під час проходження податкового 

контролю є водночас як суб’єктами, так і об’єктами корупції, часто 

лобіюючи вигідні для себе корупційні норми. Відтак хабарництво та 

інші корупційні прояви становлять реальну  загрозу для ефективного 

здійснення податкового контролю, обмежують права суб’єктів 

господарювання, підривають авторитет Міністерства доходів і 

зборів України як органу державної влади, дискредитують чесних і 

сумлінних податкових інспекторів та платників податків. 

Нами пропонуються такі основні заходи подолання корупції в 

податкових органах: 

1. Попередження корупційних правопорушень податковими 

інспекторами, зокрема шляхом: 

– обов’язкового щорічного (до 1 квітня) подання за місцем 

роботи (служби) декларації про майно, доходи, витрати і 
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зобов’язання фінансового характеру за минулий рік з 

обов’язковим зазначення в разі наявності у суб’єкта 

декларування або члена його сім’ї валютного рахунку в 

іноземному банку, джерел походження таких коштів
332

; 

– максимальної автоматизації процесів всередині податкових 

органів для зведення до мінімуму ймовірності неправомірного 

використання службового становища окремими працівниками;  

– розвитку електронних сервісів, максимального скорочення 

персональних контактів між платниками податків і фахівцями 

податкових органів;  

– надання права податковим інспекторам у процесі контрольно-

перевірочної роботи доступу до приміщень, документів чи 

предметів тільки на підставі рішення вищого керівництва, 

адміністративного суду; 

– забезпечення персональної відповідальності керівників 

податкових органів у кожному регіоні за мікроклімат у 

колективі та формування негативного ставлення працівників 

контролюючого органу до корупційних проявів; 

– уникнення явищ стягувати штрафів на місці здійснення 

контрольно-перевірочної роботи зі збереженням порядку 

сплати штрафів виключно через банківські установи. 

2. Виявлення і розкриття  корупційних правопорушень шляхом 

жорсткого внутрішнього антикорупційного контролю, періодичного 

проведення спеціальних перевірок щодо податкових інспекторів; 

формування в податкових органах антикорупційної культури шляхом 

активної профорієнтаційної та профілактичної роботи. 

3. Координація здійснення антикорупційної політики та 

постійний моніторинг корупційної діяльності податковими органами, 
                                                            
332

 Відповідно до ст. 172
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 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання 
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Розділ 3 

 

 
270 

 

встановлення осіб, схильних до протиправних дій, з подальшим 

відстороненням потенційних порушників від здійснення контрольно-

перевірочної роботи. 

4. Здійснення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують 

на зайняття посад податкових інспекторів, на предмет їх притягнення 

до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні 

правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення; факту, 

що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням 

за корупційні правопорушення; достовірності відомостей, зазначених 

у декларації про доходи тощо. 

5. Недопущення існування планових показників надходжень від 

штрафів за результатами податкового контролю (наприклад при 

плануванні доходів Державного бюджету за рахунок надходжень від 

штрафів). 

6. Конфіскація на користь держави незаконно отриманого 

податковими інспекторами майна (пожертв, цінностей, грошових 

коштів тощо).  

7. Посилення захисту осіб, які інформують про підозри у 

корупційних діях податкових інспекторів під час здійснення 

контрольно-перевірочної роботи. 

8. Посилення антикорупційного контролю вищого керівництва 

податкових органів, забезпечення безспірного внесення відомостей 

про всіх без винятку осіб, притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень, до Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення для 

недопущення таких осіб до займання будь-яких державних посад у 

майбутньому. Такий Реєстр доцільно зробити відкритим для 

громадськості. 

Крім того, слід запровадити політику пріоритету попередження 

податкових правопорушень, а не покарання за їх вчинення. 

Визначальними передумовами протидії корупції під час здійснення 

контрольно-перевірочної роботи є: високий рівень правової 

грамотності платників податків, зокрема їх поінформованість про 

процедуру і правила проведення документальних перевірок; розвиток 

інституту громадського контролю; зміна ментальності; аксіологічних 

засад і суспільної нетерпимості до корупційних проявів; 

запровадження дієвих механізмів неухильного та не вибіркового 
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застосування антикорупційного законодавства (без пільг і привілеїв 

залежно від майнового стану, соціального походження, політичної чи 

партійної належності) до податкових інспекторів, які вчиняють 

протиправну діяльність у процесі проведення контрольно-

перевірочної роботи
333

. 

На шляху підвищення ефективності адміністрування податків 

вітчизняним податковим органам доцільно було б розробити та 

широко використовувати в практичній діяльності антикорупційну 

стратегію, що, з-поміж іншого, містила б комплекс запропонованих 

нами заходів і рекомендацій з протидії корупційним 

правопорушенням, регламентувала форми реагування на них, 

спрямовані на усунення причин і умов виникнення корупції, її 

попередження і профілактики. Зазначимо, формування цілісної 

антикорупційної політики у 2005-2010 рр. при відсутності 

спеціалізованого правоохоронного органу, проведення дерегуляції та 

покращення умов ведення підприємництва
334

 дали позитивний 

економічний ефект у Грузії, яка, за даними Всесвітнього банку, у 

рейтингу легкості ведення бізнесу, зайнявши в 2011 р. 11 позицію, 

піднялася у 2014 р. на 8 місце з-поміж 189 країн світу. Зазначимо, 

Росія у цьому рейтингу – на 92 місці, Україна – на 112 місці. В 

Україні, для порівняння, у 2012 р. лише 16% громадян вважали 

боротьбу влади з корупцією ефективною, у той час в Грузії таку 

позицію підтримували 78% населення
335

.  

В умовах реформування системи адміністрування податків в 

Україні для подолання корупції та підвищення ефективності 

податкового контролю доцільно також запровадити більш спрощену 

систему оподаткування, що передбачала б скорочення кількості 

базових податків. Це сприятиме підвищенню ефективності як 

податкової системи загалом, так і системи податкового контролю 
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зокрема, оскільки дозволить скасувати деякі малоефективні з 

фіскальної точки зору податки та збори, витрати на адміністрування 

яких значно перевищують надходження до бюджету від їх сплати. 

Зокрема, пропонуємо насамперед: 

1) замінити збір за місця для паркування транспортних засобів, 

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та 

туристичний збір єдиним збором за видачу патентів на провадження 

деяких видів підприємницької діяльності, у тому числі туристичної, та 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів; 

2) запровадити єдиний збір за користування природними 

ресурсами, що об’єднував би існуючі нині рентну плату за 

транспортування магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України; плату 

за користування надрами; плату за землю; збір за користування 

радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання 

води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів.  

Загалом, враховуючи досвід розвинутих країн світу, вважаємо 

доцільним скоротити кількість податкових платежів приблизно вдвічі 

(відповідно до Податкового кодексу України у 2014 р. в країні 

адмініструється 22 види податків і зборів). Це дозволить спростити 

систему адміністрування податків, знизити загальне податкове 

навантаження, мінімізувати ризики ухилення від сплати податків, і, як 

наслідок, – покращити умови ведення бізнесу, насамперед приватного 

підприємництва, підвищити інвестиційну привабливість вітчизняної 

економіки та активізувати виробництво загалом.  

Однак, крім зменшення кількості податків, доцільно зменшити і 

кількість трудовитрат часу, що витрачають суб’єкти бізнесу на 

адміністрування податків. Тому, для підвищення якості 

адміністрування податкових платежів, ефективності здійснення 

податкового контролю та спрощення умов ведення бізнесу в Україні 

вітчизняним податковим органам пропонуємо постійно 

удосконалювати існуючі та запроваджувати нові, більш прогресивні 

електронні сервіси для платників податків, впроваджувати інновації у 

сфері on-line-обміну інформацією, необхідною для контрольно-

перевірочної роботи. У перспективі це дозволить скоротити час на 

роботу з документами, знизити кількість візитів платників податків до 
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податкових органів і мінімізувати безпосереднє спілкування з їх 

представниками, з одного боку, а з іншого – оптимізувати податковий 

контрольний процес.  

Сьогодні у стадії формування перебуває автоматизована система 

«Єдине вікно подання електронної звітності», остаточне впровадження 

якої планується до кінця 2015 р. Цей крок варто відзначити як 

прогресивний на шляху до оптимізації часу та витрат бізнесу на 

підготовку і подання звітності, а податкових органів – на її отримання 

та здійснення відповідних контрольних процедур. Крім того, 

існування «Єдиного вікна» сприятиме відкритості діяльності  суб’єктів 

контролю та забезпечить прозорість перевірочного процесу. Однак для 

того, щоб вітчизняний бізнес був зацікавленим у добровільному 

переході на подання електронної звітності, пропонуємо:  

– підсилити юридичний захист підприємств, що подають звітність 

через Інтернет;  

– остаточно звільнити підприємства від подання паперового 

варіанта податкової звітності у разі подання звітності на електронних 

носіях інформації чи через Інтернет шляхом внесення відповідних 

поправок до ст. 49 Податкового кодексу України, що дасть змогу 

скоротити витрати часу на подання такої звітності; 

– удосконалити програмне забезпечення для подання та обробки 

податкової звітності задля забезпечення повноти та правильності 

передання даних електронним способом, достовірності оцінки та 

контролю отриманої звітності; 

– постійно інформувати та консультувати суб’єктів бізнесу про 

особливості та переваги електронної форми звітування з метою 

заохочення та підвищення довіри останніх до використання 

електронних засобів подання звітності. 

Впровадження on-line-моніторингу звітних даних дозволить 

суб’єктам господарювання, особливо великим платникам податків, 

отримувати більшість послуг дистанційно, за допомогою web-

технологій, максимально зменшивши вплив людського фактора на 

спілкування з податковим органом та отримання податкових послуг, 

мінімізувавши кількість бюрократичних процедур.  

Враховуючи те, що однією з підстав для призначення 

документальної позапланової виїзної перевірки є отримання 

інформації  про ухилення податковим агентом від оподаткування 
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виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без 

документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, 

додаткових благ, інших виплат і відшкодувань, що підлягають 

оподаткуванню, у тому числі внаслідок не укладення платником 

податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а 

також здійснення особою господарської діяльності без державної 

реєстрації
336

, на підставі чого перевірка проводиться одразу, без 

попереднього надсилання платнику податків відповідного запиту, 

пропонуємо врегулювати питання про джерела та засоби надання такої 

інформації, а також про способи та методи перевірки її достовірності. 

Для цього вважаємо необхідним внести відповідне доповнення до ст. 

77 Податкового Кодексу. 

Крім того, для вдосконалення системи адміністрування податків і 

підвищення ефективності фактичних податкових перевірок 

пропонуємо:  

1. Регламентувати  періодичність проведення вказаних перевірок 

одного платника податків шляхом внесення відповідного доповнення 

до ст. 80 Податкового кодексу.  

2. Законодавчо врегулювати: а) питання про проведення наступної 

фактичної перевірки у разі, якщо за результатами поточної перевірки 

податкових порушень виявлено не було; б) періодичність проведення 

контрольних розрахункових операцій. 

Разом з тим в умовах відсутності у вітчизняному законодавстві 

чіткої регламентації переліку та умов застосування непрямих методів 

податкового контролю, з одного боку, а з іншого – врахування 

судовими органами при вирішенні спорів про ухилення від 

оподаткування наданих податковими інспекторами доказів, отриманих 

у результаті непрямого податкового контролю, вважаємо доцільним 

законодавчо закріпити перелік непрямих методів податкового 

контролю, а також умов і джерел отримання податковими органами 

інформації, необхідної для здійснення непрямого контролю. 

Податкові контрольні дії в Україні здійснюються в розрізі окремих 

податків, груп платників (великі, середні і малі) тощо. Однак контроль 

суб’єктів бізнесу в розрізі видів економічної діяльності (галузей 

економіки) на сьогодні майже відсутній. Доцільність впровадження 
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такого податкового контролю, на наш погляд, зумовлюється 

необхідністю: 

1) проведення кількісного та якісного аналізу складу платників 

податків, сплати податків та зборів у розрізі груп суб’єктів 

господарювання за галузевою приналежністю, порівняння зазначених 

показників конкретного підприємства із середнім у галузі для 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків ухилення від 

оподаткування; 

2) моніторингу тих видів економічної діяльності чи галузей 

економіки, підприємства яких найбільш схильні до порушень 

податкового законодавства (приховування прибутків, використання 

тіньових схем тощо);  

3) контролю за величиною податкового боргу та переплат, тягаря 

податкового контролю на галузь тощо; 

4) врахування особливостей діяльності підприємств певного виду 

економічної діяльності під час планування та здійснення контрольних 

процедур. Зокрема, податковим органам у процесі перевірочної роботи 

рекомендуємо звернути особливу увагу на специфіку ведення 

сезонного бізнесу (аграрного, агрохімічного тощо) для прийняття 

управлінських рішень щодо оптимізації часу подання звітності цих 

підприємств до одного-двох разів на рік для спрощення умов ведення 

такого підприємництва. Крім того, для великих платників податків-

суб’єктів сезонного бізнесу, на наш погляд, доцільно переглянути 

терміни проведення податкових перевірок шляхом їх скорочення з  30 

робочих днів до 15 – при здійсненні документальної планової 

перевірки, та з 15 робочих днів до 7 – при здійсненні документальної 

позапланової перевірки. Це допоможе уникнути втрат 

сільськогосподарського виробництва, а відтак і прибутку суб’єктом 

великого сезонного бізнесу. 

Варто наголосити, що сільськогосподарські підприємства-

платники  фіксованого сільськогосподарського податку, не є 

платниками певних податків, зокрема податку на прибуток 

підприємства і податку на землю. Обчислення сум фіксованого 

сільськогосподарського податку дещо легше, аніж інших названих 

податків, відповідно, і контроль за правильністю його нарахування та 

сплати легший і менш трудомісткий. Крім того, з погляду наповнення 

бюджету, фіксований сільськогосподарський податок менш важливий, 
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аніж ПДВ чи податок на прибуток підприємств (у 2012 р. – 1%, 41,1% 

та 18,7% податкових надходжень до загального фонду Державного 

бюджету відповідно
337

). Тому, загальна кількість перевірок, їхня 

тривалість та охоплення ними підприємств-платників фіксованого 

сільськогосподарського податку – мають бути набагато меншими, 

аніж для підприємств, що використовують загальну систему 

оподаткування. Наведені аргументи підкреслюють необхідність 

здійснення податкового контролю в розрізі видів економічної 

діяльності з метою зосередження уваги податковими органами на 

підприємствах, що платять податки, які у фіскальному значенні є 

найважливішими для бюджету. 

Отже, сучасна практика здійснення податкового контролю ще не 

повною мірою відповідає принципу дешевизни та ефективності 

податкової системи. Реалізація запропонованих організаційно-

інституційних заходів з удосконалення податкового контролю 

дозволить забезпечити підтримання балансу інтересів платників 

податків і фіскальних органів, що сприятиме підвищенню рівня 

дотримання податкового законодавства, добровільності сплати 

податків та ефективності функціонування податкової системи загалом.
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ПІСЛЯМОВА 

 

Сьогодні податковий контроль є невід’ємним інструментом 

фінансової політики держави, умовою підвищення ефективності 

адміністрування податків і зборів. З прийняттям Податкового кодексу 

України інститут податкового контролю став більш регламентованим 

шляхом закладення в ньому принципів гласності, превентивності та 

об’єктивності, використання цілісної системи єдиних податкових 

важелів для всіх об’єктів оподаткування.  

Вітчизняний податковий контроль характеризується тенденцією 

до зближення з європейськими вимогами, однак темпи реформування 

системи адміністрування податків в Україні надто повільні. 

Основними дестабілізуючими факторами, що впливають на 

ефективність податкового контролю, є: недостатня уніфікація 

вітчизняного податкового законодавства з міжнародним; відсутність 

комплексних методів оцінки та системного моніторингу контрольно-

перевірочної роботи податкових органів; недосконале методичне 

забезпечення процедурних питань податкового контролю, низький 

рівень його автоматизації; відсутність підходів до гармонізації 

взаємовідносин учасників контрольно-перевірочного процесу; 

інституційні деформації і перекоси щодо податкової культури, 

дисципліни і свідомості платників податків внаслідок зростання 

податкового навантаження і трансакційних витрат в системі 

адміністрування податків.  

Теоретичний аналіз податкового контролю як складової 

державного фінансового контролю – з одного боку, та функції 

управління – з іншого, дозволив розглядати принципи його 

здійснення з трьох позицій: загальноправової (принципи 

гарантованості прав і свобод – гуманізму, відповідальності, 

законності, рівності, гласності), загальноуправлінської (принципи 

плановості, компетентності, дисципліни, ефективності, системності 

та об’єктивності) та галузевої або специфічної (принципи дієвості, 

обізнаності, координації та взаємодії, економічності та доцільності, 

територіальності, конфіденційності, відшкодування). У монографії 

доведено, що існує нагальна потреба законодавчої регламентації 

вказаних принципів для підвищення ефективності функціонування 
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системи податкового контролю та формування рівноправного 

інституційного середовища оподаткування загалом.  

У монографії удосконалено організаційно-економічний механізм 

податкового контролю, що включає сукупність принципів, методів, 

важелів, систему нормативно-правового, інформаційно-аналітичного, 

організаційного (кадрового) забезпечення податкового контролю, 

враховує вплив політичних, соціальних та економічних факторів, 

формальних і неформальних правил поведінки учасників контролю 

під час проведення податкових перевірок. Обґрунтовано комплекс 

перспективних непрямих (аналіз виписок з банківських рахунків 

платника податків; дослідження відомостей постачальників або 

споживачів; аналіз результатів зустрічних перевірок третіх 

підприємств; зіставлення показників діяльності платника податків із 

середніми по галузі; складання схем ведення платниками податків 

бізнесу з метою виявлення контрагентів – потенційних учасників 

схем ухилення від оподаткування, фіскальний рескрипт, 

горизонтальний моніторинг) і превентивних (масово-роз’яснювальна 

робота, навчання, стимулювання; фінансові, адміністративні та 

матеріальні методи примусу) методів податкового контролю, 

використання яких дозволить підвищити ефективність контрольно-

перевірочної роботи податкових органів і знизити трансакційні 

витрати учасників податкового контролю. 

В межах удосконалення концептуальних положень механізму 

податкового контролю обґрунтовано основні вимоги до контрольно-

перевірочного процесу: послідовність, об’єктивність, всебічність, 

повнота і результативність, дотримання яких забезпечить підвищення 

ефективності адміністрування податків в Україні. 

Розроблений методичний підхід до оцінювання ефективності 

податкового контролю дозволив багатоаспектно проаналізувати 

контрольно-перевірочну роботу в Україні за критеріями 

навантаження як на платників податків, так і на органи контролю, 

результативності (як обсягу виявлених податкових правопорушень), 

дієвості (як здатність органів контролю забезпечити своєчасне та 

повне виконання платниками податків податкових зобов’язань перед 

державою) та економічності (через співвідношення усіх видів витрат 

на організацію та проведення контролю з усуненими в його 

результаті порушеннями), що дозволило виокремити такі основні 
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проблеми податкового контролю: неефективність формування планів-

графіків проведення податкових перевірок внаслідок недосконалості 

практичної реалізації ризикорієнтованої системи відбору платників 

податків для перевірок; тотальне охоплення суб’єктів бізнесу 

податковим контролем, вплив вимушених донарахувань податкових 

зобов’язань за результатами перевірок внаслідок виборчої кампанії, 

змін у законодавстві, підготовки та проведення чемпіонату з футболу 

Євро-2012 тощо.  

Вивчення міжнародної практики організації та здійснення 

податкового контролю дозволило виокремити перспективні напрями 

її впровадження в Україні. Зокрема, обґрунтовано доцільність 

впровадження у вітчизняний контрольно-перевірочний процес 

непрямих методів податкового контролю таких, як фіскальний 

рескрипт – для зниження ймовірності податкових правопорушень, 

особливо у сфері трансфертного ціноутворення, уникнення 

подвійного оподаткування платників податків, а в перспективі – 

зниження тягаря податкового контролю на бізнес; горизонтального 

моніторингу – для оперативного реагування та супроводу 

господарських операцій платника податків при мінімізації втручання 

податкових органів у поточну діяльність останніх. Пріоритетними 

також є автоматизація контрольно-перевірочної роботи для 

безконтактної взаємодії учасників податкового контролю та 

впровадження антикорупційних заходів – для  зниження 

неформальної складової відносин у бізнес-середовищі.  

У монографії розроблено організаційні засади гармонізації 

взаємовідносин між учасниками податкового контролю, які 

передбачають поетапне узгодження їх цілей, можливостей, інтересів і 

засобів їх досягнення шляхом: удосконалення інформаційного 

простору через забезпечення сучасного висококваліфікованого on-

line-сервісу, організації інформаційно-довідкових і консультативних 

послуг платникам податків, остаточного переходу на електронну 

форму звітності, систематизації процедур і підвищення автоматизації 

податкового контролю, усунення дублювання функцій 

контролюючих органів, розширення практики застосування 

ризикорієнтованої системи відбору платників податків для перевірок, 

забезпечення податкової культури, суспільної дисципліни та 

законності  у процесі контрольно-перевірочної роботи. Це дозволить 
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виробити загальну стратегію поведінки податкових органів, усунути 

конфлікти, суперечності та колізії між учасниками податкового 

контролю. 

Обґрунтовано організаційно-інституційні пріоритети та 

розроблено заходи підвищення ефективності податкового контролю в 

контексті реформування системи адміністрування податків в Україні. 

Зокрема, у сфері вдосконалення практичної реалізації 

ризикорієнтованої системи відбору платників податків для перевірок 

запропоновано: узгодити чинне нормативно-правове поле щодо 

планування, організації та здійснення податкових перевірок у частині 

повного, прозорого та відкритого розподілу всіх платників податків 

за ступенями ризику ведення господарської діяльності; забезпечення 

права платків податків отримати в офіційному порядку інформацію (з 

можливістю її оскарження) про їх відповідність критеріям віднесення 

до певної групи ризику господарської діяльності з подальшим чітким 

визначенням графіку проведення податкових перевірок; 

автоматизація аналітичного та інформаційного супроводження 

процесів виявлення ризиків господарської діяльності платника 

податків задля оперативного передбачення та попередження 

порушень податкового законодавства, виключення людського 

фактора, а отже, і будь-яких зловживань у процесі планування 

контрольних заходів податковими органами. 

З огляду на необхідність подолання корупції в податкових 

органах, як важливого чинника фіскального тиску на бізнес, в 

монографії обґрунтовано пріоритетність: проведення позапланових 

перевірок інспекторами лише на підставі рішення вищого керівництва 

органу контролю, адміністративного суду; жорсткий внутрішній 

антикорупційний контроль податкових органів з періодичним 

проведенням спеціальних перевірок податкових інспекторів; 

формування в податкових органах антикорупційної культури шляхом 

активної профорієнтаційної та профілактичної роботи; забезпечення 

обов’язкового внесення відомостей про податкових інспекторів, які 

вчинили корупційні правопорушення, до відповідного Єдиного 

державного реєстру, з метою їх недопущення до займання будь-яких 

державних посад у майбутньому.  

Запропоновано заходи для зменшення трудовитрат часу, що 

витрачають суб’єкти бізнесу на адміністрування податків, зокрема це: 
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оперативне інформування платників податків з питань податкового 

контролю; впровадження інновацій у сфері on-line-обміну 

інформацією, необхідною для контрольно-перевірочної роботи, що 

дозволить скоротити час на роботу з документами, знизити кількість 

візитів платників податків до податкових органів та мінімізувати 

безпосереднє спілкування з їх представниками – з одного боку, а з 

іншого – підвищити правову грамотність та поінформованість в 

бізнес-середовищі, досягти ефективності та підвищити якість 

податкового контролю в Україні. 

Отже, проведені дослідження проблем організації та підвищення 

ефективності податкового контролю в умовах реформування системи 

адміністрування податків в Україні, які знайшли відображення у 

даній монографії, підтверджують актуальність обраної тематики. 

Адже сучасна політична, економічна та соціальна ситуація вимагає 

обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів постійного 

підвищення ефективності контрольно-перевірочного процесу на 

засадах підтримання балансу інтересів держави і бізнесу, формування 

інституційного середовища для підвищення рівня податкової 

культури і ділової етики, а отже добровільності сплати податків та 

ефективності податкової системи. Розроблена система заходів щодо 

вдосконалення податкового контролю в Україні за умови політичної 

волі у її інституціалізації та імплементації в практику сприятиме 

суспільному розвитку загалом.  
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Додаток А  

 

 

 

 

Рис. А.1. Основні завдання та функції Управління податкового та 

митного аудиту територіального органу Міністерства доходів  і 

зборів України*      
*Джерело: складено на основі
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 Офіційний сайт Територіального органу ДФС у Львівській області [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://lv.sfs.gov.ua/; Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

Основні  

функції 

 

Основні 

завдання 

 

1. Складання та супроводження плану-графіка 
проведення планових документальних 
перевірок суб’єктів господарювання. 
2. Організація проведення документальних 
перевірок юридичних осіб. 
3. Аналітично-інформаційне забезпечення 
контрольно-перевірочної роботи. 
4. Здійснення митного контролю шляхом 
проведення документальних перевірок. 
5. Податковий контроль за трансфертним 
ціноутворенням. 
6. Організація контролю за валютними 
операціями, своєчасністю проведення 
розрахунків та оподаткуванням у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, за 
дотриманням законодавства України. 
7. Організація проведення камеральних 
перевірок юридичних осіб. 
8. Організація проведення фактичних 
перевірок платників податків. 
9. Здійснення контролю за дотриманням 
митного законодавства суб’єктами 
господарювання в частині своєчасності, 
достовірності, повноти нарахування та сплати 
митних платежів після випуску товарів 
шляхом організації та проведення контрольно-
перевірочних заходів. 
10. Аналіз та управління ризиками з метою 
визначення форм та обсягів митного та 
податкового контролю в частині здійснення 
контрольно-перевірочних заходів. 
11. Організація роботи з ризиками несплати 
податків для формування плану-графіка 
проведення планових документальних 
перевірок суб’єктів господарювання. 
12. Участь у провадженні у справах про 
адміністративні правопорушення у випадках, 
передбачених законом. 
13. Застосування санкцій за несвоєчасність 
подання звітності, встановленої 
законодавством, контроль за додержанням 
якого покладено на органи Міндоходів. 
14. Здійснення інших, визначених законами 
України повноважень, покладених на органи 
Міністерства доходів і зборів України. 

 

1. Здійснення контролю за 
дотриманням суб’єктами 
господарювання податкового 
та митного законодавства, 
іншого законодавства у 
випадках, коли здійснення 
такого контролю покладено 
на Міністерство доходів і 
зборів України, правильністю 
обчислення, повнотою і 
своєчасністю сплати до 
бюджетів, державних 
цільових фондів податків, 
зборів та інших платежів, 
установлених 
законодавством. 
2. Виконання безпосередньо, 
а також організація роботи 
державних податкових 
інспекцій, пов’язаної із 
здійсненням контролю за 
своєчасністю, достовірністю, 
повнотою нарахування та 
сплати податків та зборів; 
контролю за додержанням 
порядку проведення 
готівкових розрахунків за 
товари (роботи, послуги) у 
встановленому законом 
порядку, а також контролю за 
наявністю свідоцтв про 
державну реєстрацію 
суб’єктів підприємницької 
діяльності та ліцензій на 
провадження видів 
господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню 
відповідно до закону, 
торгових патентів. 

 

УПРАВЛІННЯ 

ПОДАТКОВОГО 

ТА МИТНОГО 

АУДИТУ 

 

http://lv.sfs.gov.ua/
http://lv.sfs.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Таблиця Б.1 
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Таблиця Б.2 
Штрафні (фінансові) санкції за вчинення податкових правопорушень в Україні* 

Склад порушення  

Розмір штрафної (фінансової) санкції 

Підстава 

(норма 

Податкового 

кодексу 

України) 

у разі вчинення 

правопорушення 

вперше 

у разі не усунення 

або повторного 

вчинення 

правопорушення 

протягом певного 

року 

1 2 3 4 

Порушення порядку взяття на 

облік в органах державної 

податкової служби, у тому 

числі: реєстрації змін 

місцезнаходження чи внесення 

інших змін до своїх облікових 

даних, неподання виправлених 

документів для взяття на облік 

чи внесення змін, подання з 

помилками чи у неповному 

обсязі, неподання відомостей 

стосовно осіб, відповідальних 

за ведення бухгалтерського 

обліку та/або складення 

податкової звітності 

 для самозайнятих 

осіб – 170 грн; 

 для юридичних 

осіб, відокремлених 

підрозділів 

юридичної особи чи 

юридичних осіб, 

відповідальних за 

нарахування та 

сплату податків до 

бюджету під час 

виконання договору 

про спільну 

діяльність (далі – 

юридичні особи) –

 510 грн. 

 для 

самозайнятих 

осіб – 340 грн, 

 для 

юридичних осіб 

– 1020 грн. 

п. 117.1 

Неподання банками або іншими 

фінансовими 

установами відповідним 

податковим органам в 

установлений Податковим 

кодексом термін повідомлення 

про відкриття або закриття 

рахунків платників податків 

340 грн за кожний випадок неподання 

або затримки 
п. 118.1 

Здійснення видаткових 

операцій за рахунком платника 

податків до отримання 

повідомлення відповідного 

податкового органу про взяття 

рахунку на облік в податкових 

органах  

10% суми всіх операцій, здійснених 

банком чи іншою фінансовою установою 

з таким рахунком, але не менше 850 грн. 

п. 118.2 

Неповідомлення фізичними 

особами-підприємцями та 

особами, що проводять 

незалежну професійну 

діяльність, про свій статус 

банку або іншій фінансовій 

установі при відкритті рахунку 

340 грн за кожний випадок 

неповідомлення 

 

п. 118.3 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 

Неподання або порушення 

порядку подання платником 

податків інформації для 

формування та ведення 

Державного реєстру фізичних 

осіб - платників податків 

 85 грн;  

 за серйозніші 

правопорушення за тією 

самою статтею – 

штрафи у розмірах 510 

та 1020 грн відповідно 

170 грн п. 119.1 

Неподання або несвоєчасне 

подання податкової звітності; 

невиконання вимог щодо 

внесення змін до податкової 

звітності  

170 грн 1020 грн п. 120.1 

Незабезпечення платником 

податків зберігання первинних 

документів, облікових та інших 

регістрів, бухгалтерської та 

статистичної звітності, інших 

документів з питань обчислення і 

сплати податків та зборів 

протягом установлених строків їх 

зберігання та/або ненадання 

платником податків 

контролюючим органам 

оригіналів документів чи їх копій 

при здійсненні податкового 

контролю 

510 грн 1020 грн п. 122.1 

Порушення правил 

застосування спрощеної системи 

оподаткування фізичною 

особою — підприємцем  

50% ставки єдиного податку п. 123.1 

Відчуження майна, яке перебуває 

у податковій заставі  

штраф у розмірі вартості відчуженого 

майна 
п. 124.1 

Порушення правил сплати 

(перерахування) податків  

 при затримці до 

30 календарних днів – 

10% від погашеної 

суми податкового боргу;  

 при затримці 

понад 30 днів – 20% 

 п. 126.1 

* Джерело: складено на основі
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 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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Таблиця Б.3 

Розміри фінансових санкцій за вчинення податкових  

правопорушень у країнах СНД* 

Країна 

Види фінансових санкцій 

несвоєчасна 

сплата 

податкових 

зобов’язань 

заниження 

податкових 

зобов’язань 

неподання 

податкової 

звітності 

ведення 

бухгалтерського 

і податкового 

обліку з 

порушеннями 

1 2 3 4 5 

Азербайджан 

0,005% – 

протягом перших 

90 днів несплати; 

0,1% – 

починаючи з 91 

дня 

20% при 

повторному 

порушенні 

протягом 

року – 40% 

1% несплаченої 

суми податку за 

кожен повний 

місяць не 

надання 

звітності, але не 

більше 12% від 

несплаченої суми 

податку 

 

Вірменія 

0,1% – протягом 

перших 90 днів 

несплати; 

0,3% – 

починаючи з 91 

дня 

50%; 

при 

повторному 

порушенні 

протягом 

року – 100% 

податку;  

30% – для 

ПДВ 

5% за кожні 15 

днів після 

протермінування 

сплати на 2 

місяці, але не 

більше суми 

податку  

10% від суми 

несплачених 

податків 

Білорусь 10% 

300%;  

при 

повторному 

порушенні 

протягом 

року – 500% 

податку 

150% від суми за 

попередній 

період з податку 

на доходи; 

110% – за 

іншими 

податками 

10% від сум 

податків не 

відображених у 

звітності 

Грузія 10% 

100%;  

при 

повторному 

порушенні 

протягом 

року – 200% 

податку 

10% від суми 

податку – до 30 

днів, після 

30днів – пеня 3% 

за кожен день 

повна вартість 

не оформлених 

товарів 

Казахстан 

пеня у розмірі 

ставки 

рефінансування 

Нацбанку  
50% 

10% – до 180 

днів 

протермінування 

платежу; 

50% – понад 180 

днів 

10 мінімальних 

заробітних плат 
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Продовження табл. Б.3 
1 2 3 4 5 

Киргизька 

Республіка 

пеня у розмірі 

середньообліков

ої ставки за 

попередній 

квартал 

50% – за 

халатність; 

100% – за 

умисне 

заниження 

податку 

5% від 

несплаченої суми 

за кожен місяць, 

але не більше 

20% для 

юридичних і 10% 

для фізичних 

осіб 

 

Росія 

пеня 1/300 

ставки 

рефінансування 

20% – у 

випадку 

неумисного 

заниження 

податку і 40% 

– у випадку 

умисного 

5% від суми 

податку за кожен 

місяць 

протермінування 

платежу, але не 

більше 30% і не 

менше 100 рублів 

– до 180 днів 

протермінування; 

30% від суми 

податку за 

деклараціями і 

10% за кожен 

місяць – після 180 

днів 

5000 рублів у 

випадку одного 

податкового 

періоду; 

15000 рублів – 

якщо більше 

одного періоду 

Таджикистан 

ставка 

Міжбанківського 

кредитного 

аукціону 

10%;  

у випадку 

крупного 

заниження – 

50% (при 

перевищенні 

25% суми 

декларування) 

5% від суми 

недоотриманого 

податку за кожен 

місяць, але не 

більше 100% 

податку і не 

менше 250 

неоподаткованих 

мінімумів 

доходів громадян  

 

*Джерело: узагальнено за
340

 

 
 

                                                            
340

 Данілов О. Податкова служба та вдосконалення її діяльності: монографія / О. Данілов. – 

Ірпінь: Нац.акад. ДПС України, 2005. – 152 с.; Кашин В. Новые явления в налоговом 

администрировании за рубежом / В. Кашин // Ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал «Московская правда». – 2004. - №6. – С. 71-73.; Дадашев А. Налоговое 

администрирование в Российской федерации / А. Дадашев, А. Лобанов. – М. : Книжный мир, 

2002. – 363 с.; Доброскок О. В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. – К. : 

Алерта, 2012. – 238 с. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Критерії відбору суб’єктів господарювання – юридичних осіб  

до груп ризику господарської діяльності* 

С
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к
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Критерій віднесення 

1 2 
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1) рівень зростання податку на прибуток не відповідає рівню зростання доходів або рівень 

сплати податку на прибуток не відповідає рівню сплати податку по відповідній галузі. 

2) рівень зростання ПДВ не відповідає рівню зростання доходів або рівень сплати ПДВ не 

відповідає рівню сплати податку по відповідній галузі. 

3) декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток протягом 

2 податкових періодів; 

4) обсяги операцій із пов'язаними особами або неплатниками податку на прибуток 

перевищують 20 % суми витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування; 

5) подання платником податків уточнюючих розрахунків податкової звітності з податку на 

прибуток та ПДВ у бік значного зменшення податкових зобов'язань (більше ніж 100 тис. 

грн.); 

6) декларування залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування 

включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, у сумі понад 

100 тис. грн.; 

7) наявність розбіжностей у платника податків згідно із Системою автоматизованого 

співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів на 

рівні ДПСУ (заниження податкового зобов'язання / завищення податкового кредиту) у сумі 

понад 100 тис. грн.; 

8) наявність відносин з контрагентами, які згідно з реєстраційними даними знаходяться у 

розшуку, не звітують, збанкрутували тощо, у яких обсяги взаємооперацій більше 500 тис. 

грн.; 

9) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів податкової міліції, юридичних 

підрозділів органів ДПС щодо взаємовідносин із суб'єктами господарювання: які мають 

ознаки фіктивності; є учасниками конвертаційних центрів; реєстрацію яких скасовано у 

судовому порядку; 

щодо яких порушено кримінальну справу; щодо яких заведено оперативно-розшукову 

справу; щодо яких встановлено факт неподання податкової звітності; які знаходяться у 

розшуку; які визнані банкрутами; 

10) наявність інформації підрозділів податкової міліції про ухилення суб'єкта 

господарювання від оподаткування та (або) своєчасного погашення податкового боргу; 

11) подання покупцем заяви зі скаргою на порушення платником ПДВ (постачальником 

товару) порядку реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних 

та невключення ним сум ПДВ до податкових зобов'язань; 

12) формування платником ПДВ податкового кредиту на суму понад 100 тис. грн. за рахунок 

податкових накладних, які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних; 

13) наявність взаємовідносин з постачальником, у якого встановлено невідповідність 

придбаних та реалізованих імпортованих товарів, тобто відбувся "обрив" ланцюга 

постачання певної групи імпортованих товарів; 

14) формування податкового кредиту у значних обсягах (понад 100 тис. грн.) за рахунок 

взаємовідносин з постачальниками, які зареєстровані суб'єктами спеціального режиму 

оподаткування (сільгоспвиробники) із незначною кількістю працюючих (менше 10 осіб), 

незначною площею сільськогосподарських угідь або земельно-водного фонду. 
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Продовження табл. В.1 
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1) сума інших витрат перевищує 30 % суми витрат, що враховуються при визначенні 

об'єкта оподаткування; 

2) обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує 1 млн. грн.; 

3) сума заявленого до відшкодування на рахунок платника у банку ПДВ у 10 разів 

перевищує суму нарахованого податку на прибуток; 

4) здійснення відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку за результатами 

камеральних перевірок впродовж проміжку часу, наступного за періодом, охопленим 

останньою документальною плановою перевіркою; 

5) коригування платником податків податкової звітності з ПДВ в обсягах 10 % або 

більше податкових зобов'язань та/або податкового кредиту; 

6) зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду у 

зменшення суми податкового боргу з ПДВ попереднього періоду в сумі понад 100 тис. 

грн.; 

7) здійснення експортних операцій товарів, нетипових основному виду діяльності 

підприємства (нетиповий експорт), в обсягах більше 100 тис. грн.; 

8) подання платником податків податкової декларації з ПДВ за звітний податковий 

період, складеної з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому, ніж 

звітний, податковому періоді (більше ніж 100 тис. грн.); 

9) наявність взаємовідносин з суб'єктами господарювання, які знаходяться на спрощеній 

системі оподаткування та є керівниками, засновниками або співробітниками цього 

підприємства (понад 100 тис. грн.); 

10) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних 

злочинним шляхом, про надходження узагальнених матеріалів від Державної служби 

фінансового моніторингу України; 

11) наявність інформації підрозділів оподаткування юридичних осіб про встановлення 

порушень порядку погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), які 

видаються до отримання спирту етилового та біоетанолу, легких та важких дистилятів; 

12) наявність систематичних порушень вимог Законів України від 04.12.90 р. N 509-XII 

"Про державну податкову службу в Україні", від 06.07.95 р. N 265/95-ВР "Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг", від 01.06.2000 р. N 1775-III "Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності", від 19.12.95 р. N 481/95-ВР "Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів", Положення про ведення касових операцій у національній валюті 

України, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. N 637; 

13) наявність у податкових органів інформації про відсутність торгових патентів і 

ліцензій у суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність, що підлягає 

патентуванню та ліцензуванню; 

14) здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів-засновників та 

нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах чи країнах зі спрощеним режимом 

оподаткування; 

15) виплата доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних 

зонах чи зонах зі спрощеним режимом оподаткування; 

16) декларування платником податків значних оборотів (понад 100 млн. грн.) з 

одночасним декларуванням від'ємного фінансового результату попереднього року та/або 

збитку від операцій з цінними паперами та/або без фактичного отримання позитивного 

фінансового результату з метою оподаткування на загальних підставах (або отримання 

позитивного фінансового результату в розмірах, відповідних рівню доходів за 

операціями з цінними паперами). 

17) наявність сумнівних фінансово-господарських операцій. 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/86.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/86.html
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Продовження табл. В.1 
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 1) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 % суми витрат, що 

враховуються при визначенні об'єкта оподаткування; 

2) несвоєчасне нарахування та сплата ПДВ; 

3) збільшення суми податкового кредиту (рядок 17 декларації з ПДВ) звітного 

податкового періоду порівняно з сумою податкового кредиту попереднього звітного 

податкового періоду на 10 млн. грн. або більше ніж у 2 рази, та задекларована сума 

усього податкового кредиту становить 1 млн. грн. і більше; 

4) збільшення суми податкового кредиту (рядок 17 декларації з ПДВ) першого звітного 

податкового періоду більше або на рівні 50 % суми статутного фонду для 

новоутвореного платника ПДВ; 

5) повторна реєстрація суб'єкта господарювання платником ПДВ у разі анулювання 

свідоцтва платника ПДВ за ініціативою податкового органу; 

*Джерело: складено на основі
341

 

 

 

Рис. В.1. Динаміка кількості критеріїв відбору суб’єктів 

господарювання-юридичних осіб за ступенями ризику господарської 

діяльності для проведення планових виїзних податкових перевірок 

у 2010-2013 рр.* 
*Джерело: узагальнено авторами 
 

 

 

                                                            
341

 Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних 

планових перевірок суб'єктів господарювання: Наказ Державної податкової служби України  

від 27.06.2012 р. № 553 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3964-553.html/. 
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Додаток Д 

 

 
 

Рис. Д.1. Зразок Заяви платника податків про проведення 

електронної перевірки* 
*Джерело: 

342
  

                                                            
342

 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення 

камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової 

декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - 

фізичної особи – підприємця: Наказ Міністерства доходів і зборів України № 165 від 14 

червня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3982-165.html. 
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Продовження рис. Д.1 
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Продовження рис. Д.1 
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Рис. Д.2. Зразок Рішення документальної невиїзної  

позапланової електронної перевірки* 
*Джерело: 

343
  

                                                            
343

 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення 

камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової 

декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - 

фізичної особи – підприємця: Наказ Міністерства доходів і зборів України № 165 від 14 

червня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/ 

uk/letters-and-orders/gna/3982-165.html. 
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Додаток Е 

 

Зразок форми Звіту про контрольовані операції* 

 

*Джерело: 
344

  

  
                                                            
344

 Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції: Наказ 

Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013 № 669 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2190-13/page 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z2190-13
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Додаток Ж 

 
Рис. Ж.1. Основні причини складної соціально-економічної  

та політичної ситуації в Україні у 2013 р.* 
*Джерело: складено за даними опитавань, проведених Центром Разумкова

345
  

 

 
Рис. Ж.2. Георгафія надходження звернень на сервіс «Пульс податкової» 

у 2013 р. про корупційні дії з боку податкових інспекторів України* 
*Джерело: складено за даними

346
 

                                                            
345

 Офіційний сайт  Центру Разумкова [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://www.razumkov.org.ua/ 
346

 Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Peжим 

доступу: http://sfs.gov.ua/. 
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http://www.razumkov.org.ua/
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а)                                                                                     б)  

1 – для того, щоб інспектор прихильніше 

ставився під час перевірки; 

2 – на знак подяки; 

3 – це був особистий подарунок; 

4 – інше; 

5 – важко відповісти; 

6 – не дарували подарунки 

 

Рис. Ж.3.  Основні причини використання населенням корупції  

у відносинах з державними органами контролю України у 2012 р.,*  

а) % з усіх опитаних; б) % тих, хто дарував подарунки 

 

Таблиця Ж.1.  

Субєкти, відповідальні за здійснення в Україні реформ, спрямованих на 

реалізацію Угоди про асоціацію з Європейським союзом, та вирішення інших  

важливих завдань, що стоять перед країною (% опитаних)* 

 
*Джерело: складено за даними опитавань, проведених Центром Разумкова

347
 

                                                            
347

 Офіційний сайт  Центру Разумкова [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://www.razumkov.org.ua/ 
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Рис. Ж.4. Ставлення населення України до процесу 

очищення влади (люстрації)* 
*Джерело: складено за даними опитавань, проведених Центром Разумкова

348
  

                                                            
348

 Офіційний сайт  Центру Разумкова [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://www.razumkov.org.ua/ 

http://www.razumkov.org.ua/
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Додаток З 

 

  

Рис. З.1. Приклад схеми упередження формування штучного 

(фіктивного) податкового кредиту з податку на додану вартість* 
 

*Джерело: складено за
349

  

                                                            
349

 Матеріали до брифінгу першого заступника голови  Державної фіскальної служби 

України Хоменка В.П. 13.06.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.slideserve.com/tave/3567375. 

ТОВ «А…а»    

ДПI у Дніпровському 

районі м. Києва 

 

(дія свідоцтва платника  

ПДВ припинена)  

Податкова яма 

 

схемний 

(фіктивний)  

податковий 

кредит  

з ПДВ  

 

ТОВ «Б…б»                      

ДПI у Печерському 

районі  

м. Києва   

Рахунки відкрито в  

ПАТ «КРЕДОБАНК» 
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ПАТ «АКБ» «КИЇВ» 

Упереджено незаконне формування фіктивного податкового 

кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 916 млн грн. 

Зареєстровано кримінальні провадження за ч.1 ст. 205 КК 

України (фіктивне підприємництво) та за ч.1 ст. 358 КК України 

(підроблення документів). 

Контрагенти 1-шого 

ланцюга 

700   млн. грн. 

216 млн. грн. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://www.slideserve.com/tave/3567375
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Динаміка позицій України та країн Центральної та Східної Європи 

у рейтингу Doing Business 2011-2014 рр.* 

Країна 

Роки 

2011 2012 2013 2014 
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Австрія 32 104 32 82 29 77 30 79 

Бельгія 25 70 28 77 33 75 36 76 

Білорусь 68 183 69 156 58 129 63 133 

Болгарія 51 85 59 69 66 91 58 81 

Грузія 12 61 16 42 9 33 8 29 

Естонія 17 30 24 51 21 50 22 32 

Іспанія 49 71 44 48 44 34 52 67 

Італія 80 128 87 134 73 131 65 138 

Латвія 24 59 21 67 75 52 24 49 

Молдова 90 106 81 83 83 109 78 95 

Німеччина 67 78 19 89 20 72 21 89 

Польща 70 121 62 182 55 114 45 113 

Португалія 31 73 30 78 30 77 31 81 

Росія 123 105 120 105 112 64 92 56 

Румунія 56 151 72 154 72 136 73 134 

Сербія 89 138 92 143 86 149 93 161 

Словаччина 41 122 48 130 46 100 49 102 

Угорщина 46 109 51 117 54 118 54 124 

Україна 145 181 152 181 137 165 112 164 

Франція 26 55 29 58 34 53 23 52 

Чехія 63 128 64 119 65 120 75 122 

*Джерело: складено за даними
350
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 Офіційний сайт Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.doingbusiness.org/. 
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