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В роботі окреслено проблеми що існують у сфері податкового контролю в Україні. На 
основі систематизації поглядів провідних сучасних науковців розкрито суть поняття 
податковий контроль. В результаті проведеного аналізу відзначено суттєве скорочення 
кількості платників податків впродовж останніх років. 
В статті  відзначено позитивний вплив прийняття Податкового кодексу України та 
ризикоорієнтованої системи відбору платників податків на здійснення податкового 
контролю та кількість проведених податкових перевірок.  Поряд із тим, в роботі 
продемонстровано, що незважаючи на зменшення кількості податкових перевірок обсяги 
донарахованих штрафних санкцій суттєво зросли впродовж останніх років. Основний 
акцент зроблено на невиконанні платників податків грошових зобов’язань донарахованих в 
результаті проведених податкових перевірок. Виокремлено та систематизовано напрямки 
удосконалення податкового контролю.  
 
The work outlines the problems that exist in the field of tax control in Ukraine. On the basis of 
systematization of the views of leading modern scholars, the essence of the concept of tax control is 
disclosed. As a result of the analysis, a significant reduction in the number of taxpayers during the 
last years has been noted. 
The article highlighted the positive impact of the adoption of the Tax Code of Ukraine and the risk-
oriented system for selecting taxpayers for tax control and the number of tax audits carried out. At 
the same time, the work demonstrated that, despite the decrease in the number of tax audits, the 
amount of paid penalties has significantly increased over the past years. The main emphasis is on 
non-fulfillment of taxpayers' monetary obligations accrued as a result of tax audits. The directions 
of improvement of tax control are singled out and systematized. 
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Постановка проблеми. Існування належного рівня контролю є неодмінним атрибутом ефективної роботи 

будь-якої системи. Функціонування податкової системи держави не є виключенням та ґрунтується на основі 
здійснення належного контролю фіскальними органами. Сутність податкового контролю зводиться до процесів 



спостереження, вивчення, порівняння, виявлення, фіксації проблем; відображення в обліку господарських операцій 
та вжиття заходів для їх розв’язання, усунення порушень і попередження їх в подальшому. Запровадження  
податкового контролю є магістральною складовою управління податковою системою. На жаль, сьогодні в Україні 
існують певні проблеми, що перешкоджають реалізації належного контролю фіскальних органів за суб’єктами 
господарювання, а відтак і побудові ефективної податкової системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем реалізації податкового контролю 
присвячені роботи провідних сучасних науковців як в Україні так і за її межами. Найбільш суттєвими є праці: 
В. Андрущенка, Ю. Іванова, І. Криницького А. Крисоватого, В. Мельника, Г. Нестерова, В. Опаріна, Д. Французова 
. Разом з тим, і до сьогодні в численних публікаціях не сформовано єдиних поглядів відносно реалізації 
податкового контролю.  

Формулювання цілей статті. Враховуючи вищевикладене метою роботи є дослідження сучасної 
практики здійснення податкового контролю, систематизація та виокремлення напрямів його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб здійснити аналіз ефективності податкового 
контролю необхідно розкрити його суть. Сьогодні існує безліч підходів та тривалі суперечки щодо визначення 
дефініції податковий контроль. Сучасні вчені визначають податковий контроль, як діяльність посадових осіб 
органів контролю у сфері оподаткування щодо спостереження за відповідністю процесу організації платниками 
податків обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення та сплати податків прийнятим актам законодавства з 
питань оподаткування; щодо виявлення відхилень, допущених у ході виконання податкових правил, та визначення 
впливу наслідків порушень на податкові зобов’язання [1, c. 170].  Згідно з думкою Г. Несторова податковий 
контроль є частиною податкової системи (підсистеми), що містить 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 
[2, c. 6.]. В інтерпретації Д. Французова податковий контроль являє собою інститут суспільного (державного) 
сектора, що забезпечує контроль за процесом формування і використання державних (крім муніципальних) 
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 [3, c. 7]. Однак, на нашу думку, найбільш вдалим є 
визначення, що наведено в Податковому кодексі України (далі – ПКУ). Так, відповідно до норм цього кодексу 
податковий контроль це – система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю 
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з 
питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [4]. Суб’єктом податкового контролю виступає 
держава в особі своїх контролюючих органів. Розмежування повноважень і функціональних обов’язків між 
контролюючими органами визначаються Податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 
Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного 
податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Хотілось б відзначити, що із 
прийняттям Податкового кодексу Пенсійний фонд та фонди соціального страхування позбулись статусу 
контролюючих органів у сфері оподаткування. Відтак, інші державні органи не мають права проводити перевірки 
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних 
органів. На нашу думку, це позитивно позначається на якості та ефективності контролю, що дає можливість 
скороти час та витрати на його проведення.  

Важливою формою податкового контролю фіскальних органів є здійснення обліку платників податків. Як 
правило, податковий облік фізичних осіб – платників податків здійснюється за їхнім місцем проживання, хоча не 
можна забувати значення облікових дій за місцем перебування приналежних фізичним особам на праві власності 
нерухомого майна та транспортних засобів. Динаміку кількості зареєстрованих платників податків відображено в 
табл.1. 

Таблиця 1 
Динаміка кількості платників податків, що перебували на обліку в органах ДФС впродовж 2009-2017 рр.* 

в тому числі 
Роки 

Кількість зареєстрованих платників 
податків юридичні особи фізичні особи 

2009 3925139 - - 
2010 3918189 - - 
2011 3910345 - - 
2012 3854617 - - 
2013 3908415 - - 
2014 3344900 1220900 2124000 
2015 3249702 1248800 2000900 
2016 2878600 1308900 1839700 
2017 2813300 1096600 1716700 

*Джерело: складено автором на основі [45, 46] 
 
Відображені показники в табл.1 свідчать про скорочення кількості платників податків впродовж 

останніх років. Так, якщо в 2009 р. їх було понад 3921 тис. од. то в 2012 р. кількість платників сягнула 3854,6 
тис. од., що на 67 тис. од. менше, а ніж в 2009 році. Дещо підвищилась кількість зареєстрованих платників 



податків в 2013, а саме до 3908 тис. од. (+53,8 тис. од. відносно 2012 року.). Даючи оцінку показників 
ефективності контрольно-перевірочної роботи податкових органів України необхідно відзначити такі моменти. 
Лише  55% платників податків впродовж 2016 р. скористались електронним сервісом подання податкових 
декларацій [5]. Щодо своєчасності подання податкових декларацій, то впродовж 2015 р. їх частка сягнула 95,7 
% [5].  

Найбільш результативною формою здійснення податкового контролю із сторони отримання 
додаткових податкових надходжень є проведення податкових перевірок. В табл.2 відображено динаміку 
кількості проведених податкових перевірок фіскальними органами впродовж 2011-2017 років. 

 
Таблиця 2. 

Динаміка проведених перевірок фіскальними органами впродовж 2011-2017 рр.*, тис. шт. 
Показники контрольної 

роботи/ роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

кількість проведених 
перевірок 

153,3 161,2 193,3 76,6 49,0 32,6 19,0 

планові перевірки 23,8 14,9 10,3 9,8 7,2 8,2 4,0 
позапланові перевірки 129,5 146,3 188 66,6 40,8 24,4 15,0 

*Джерело: складено на основі [45, 46] 
 
Дані наведені в табл. 2 демонструють суттєве скорочення кількості перевірок як планових так і 

позапланових впродовж аналізованого періоду. Зауважимо, що прийняття Податкового кодексу та набрання 
ним чинності в 2011 р. позитивно вплинуло на зменшення кількості абсолютно усіх видів перевірок. В першу 
чергу відзначимо скорочення кількості позапланових перевірок із 129,5 тис. впродовж 2011 р. до 15,0 впродовж 
2017 р. Такого результату вдалось досягнути завдяки двом основним причинам: 

-по-перше, впровадження ризикоорієнтованої системи відбору платників податків для здійснення 
планових податкових перевірок, що в результаті призвело до того, що їх загальна кількість поступово 
зменшувалась за винятком 2012-2013 рр.; 

-по-друге, Податковим кодексом чітко прописано законні підстави для проведення позапланових 
виїзних податкових перевірок. Як наслідок, їх кількість зменшилась. Вважаємо, досить позитивну таку 
ситуацію щодо скороченню кількості податкових перевірок. Після ліквідації Міністерства доходів та зборів 
України їх кількість зменшилась в рази. Зокрема, в 2015 р. було проведено лише 7218 планових перевірок. 
Після введення в дію мораторію на проведення податкових перевірок фізичних осіб, їх кількість знову 
знизилась. Так,  впродовж 2017 р. фіскальними органами було здійснено лише 19, 0 тис. податкових перевірок 
по всій країні. Такі зміни доволі вражаючі та свідчать про зниження податкового тиску на платників податків, 
що дасть можливість для активізації фінансово-господарської діяльності.  

Поряд із тим, необхідно проаналізувати донараховані суми штрафних санкцій за результатами 
проведення податкових перевірок (табл.3). 

 
Таблиця 3. 

Динаміка донарахованих та сплачених грошових зобов’язань фіскальними органами  
впродовж 2012-2017 рр.*, млрд. грн. 

Показники/роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
юридичних 
осіб 

7,0 7,2 7,96 4,62 5,5 15,0 
Донараховано 
узгоджених 
грошових 
зобов’язань за 
результатами 
перевірок 

фізичних 
осіб 
платників 
податків 

1,35 1,2 0,35 0,41 0,6 1,3 

юридичних 
осіб 

5,7 6,2 3,3 2,9 2,8 4,3 
Сплачено 
узгоджених 
грошових 
зобов’язань за 
результатами 
перевірок  

фізичних 
осіб 
платників 
податків 

0,6 0,3 0,14 0,12 0,3 0,6 

*Джерело складено автором на основі [5, 6, 7] 
 

Моніторинг показників, що наведені в табл.3 дає можливість зробити висновки наступного характеру: 
- по-перше, скорочення обсягів донарахованих сум узгоджених грошових зобов’язань впродовж 2012-

2015 рр. за результатами податкових перевірок як по юридичних особах (зокрема впродовж 2015 р. було 
донараховано лише 4,6 млрд. грн., що суттєво менше попередніх років) так і по фізичних особах підприємцях 
(зокрема таке скорочення спостерігається впродовж усього аналізованого періоду. Відзначимо, що впродовж 
2015 р. обсяг таких до нарахувань скоротився практично у 3,4 рази).  

- по-друге, впродовж 2016-2017 рр. суми донарахованих грошових зобов’язань доволі зросли (в 2017 
році така сума сягнула 16,3 млрд. грн., що є найбільшим показником за аналізований період). 



Зауважимо, що зростання сум донарахованих грошових зобов’язань в результаті проведення 
податкових перевірок не призвело до суттєвого зростання додаткових податкових надходжень (рис.1 та рис.2). 

 

 
Рис. 1. Динаміка частки сплачених грошових зобов’язань донарахованих за результатами перевірок 

юридичних осоіб впродовж 2012-2017 рр., %* 
*Джерело: самостійно розраховано та складено автором  на основі [5, 6, 7] 

 
Проведені розрахунки свідчать про негативну динаміку сплати донарахованих грошових зобов’язань. 

Так, якщо у 2012-2013 рр. було сплачено понад 80% від донарахованих сум, а саме 81,4% та 86,1% відповідно, 
то уже 2014 року лише – 41,5%. Дещо покращилась ситуація у 2015 р.,  коли впродовж року було перераховано 
до бюджетів 62,8% від донарахованих сум. Зростання обсягів донарахованих грошових зобов’язань впродовж 
2016-2017 рр. супроводжувалось їх значною несплатою, так, якщо у 2016 р. було сплачено 51,0% то у 2017 р. – 
29,0%.  

Більш невтішною є ситуація із фізичними особами суб’єктами підприємницької діяльності (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динаміка частки сплачених грошових зобов’язань донарахованих за результатами перевірок 

фізичних осіб-підприємців впродовж 2012-2017 рр., %* 
*Джерело: самостійно розраховано та складено автором на основі [5, 6, 7] 

 
Лише впродовж 2012 р. фізичними особами СПД до бюджетів різних рівнів було сплачено 44,4 % 

грошових зобов’язань донарахованих за результатами проведених перевірок фіскальними органами, що було 
максимальним показником за аналізований нами період [5]. Найбільш негативною була ситуація в 2013 р., коли 
до бюджет було сплачено лише кожну четверту гривню із донарахованих в результаті проведених податкових 
перевірок. Дещо кращою була ситуація 2014 р., однак уже в наступних періодах вона погіршилась, що в тому 
числі пов’язано і з уже описаними нами проблемами. 

Незважаючи на це очевидно, що впровадження ризикоорієнтованої система з прийняттям Податкового 
кодексу позитивно вплинуло на ефективність та кількість проведених податкових перевірок. Так, оцінка 
ризиків дає можливість запровадити системний підхід до адміністрування податків і базується на тому, що 
контролюючі органи за рахунок поінформованості на більш ранній стадії про можливі випадки порушення 



податкового законодавства відповідно реагують на них належними діями у тому числі передбачають та 
упереджують можливі порушення податкового законодавства. Таким чином, запровадження 
ризикоорієнтованої системи дозволить зосередити увагу контролюючих органів на порушниках податкового 
законодавства та визначенні основних критеріїв (індикаторів для відбору платників податків до Плану-графіка) 
проведення перевірок шляхом управління ризиками. Робота з податковими ризиками передбачає також 
створення єдиної бази податкових порушень як узагальнення результатів контролю систематизацію недоліків 
податкового законодавства і порушень податкових нормативно-правових актів суб’єктами господарювання у 
процесі господарської діяльності схем ухилень від оподаткування загальних критеріїв, що можуть вказувати на 
наявність таких порушень які на цей час відомі податківцям 

В сучасних умовах проведення податкового контролю є одним із основних методів забезпечення 
виконання дохідної частини бюджетів усіх рівнів. Адже ефективний податковий контроль  є запорукою 
своєчасного виконання податкових зобов’язань платників податків перед бюджетами та іншим цільовими 
фондами. Звідси, податковий контроль зумовлений об’єктивною необхідністю перевірки виконання платниками 
своїх податкових зобов’язань, що безпосередньо встановленні в Конституції України. Так відповідно до статті 
67 кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом [8].  

Сьогодні удосконалення потребують процедури податкового контролю. Якщо в європейських країнах 
податковий контроль проводиться з метою здійснення попереджувальних заходів, то в Україні – з метою 
виявлення фактів несвоєчасності чи не в повному обсязі виконання податкових зобов’язань. Вважаємо за 
необхідне посилити контрольні дії за діяльністю тих платників, проти яких були встановлені факти порушення 
податкового законодавства, і звести до мінімуму випадки втручання фіскальних органів у підприємницьку 
діяльність законослухняних платників податків.  

Основні напрямки удосконалення податкового контролю систематизовано на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Основні напрямки удосконалення податкового контролю * 

*Джерело: складено авторами на основі [4] 
 

Всі вищезазначені дії спрямовані на підвищення ефективності роботи Державної фіскальної служби, 
що, в свою чергу, дасть змогу підвищити податкову дисципліну серед платників податків та збільшити обсяги 
податкових надходжень до бюджету. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

Удосконалення облікової роботи 

Посилення відповідальності як платників податків, так і податкових органів за 
недотримання податкового законодавства 
 

Зниження рівня податкового навантаження 

Налагодження партнерських взаємовідносин між фіскальними органами та 
платниками податків 
 

Посилення превентивних заходів спрямованих на недопущення порушення 
податкового законодавства 
  

Удосконалення потребує методика проведення контрольно-перевірочних дій 



Висновки. Впродовж декількох останніх років Україна впевнено крокує на шляху до врегулювання 
проблемних аспектів, які стосуються податкового контролю. Так, до них можна занести прийняття належних 
уніфікованих нормативно-правових актів та перехід до ризикоорієнтованої системи відбору платників податків 
для здійснення податкового контролю. Вважаємо, що лише комплексне поєднання вище запропонованих нами 
підходів з удосконалення податкового контролю та продумане використання зарубіжного досвіду допоможе 
підвищити ефективність даного процесу 

 
Література. 
1. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І. Податковий менеджмент / Ю. Іванов, А. Крисоватий, А. Кізима, В. 

Карпова. К.:Знання, – 2008. – 525 с. 
2. Нестеров Г. Г. Развитие механизмов налогового контроля в системе обеспечения экономической 

безопасности России : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.10 "Финансы, 
денежное обращение и кредит" / Г. Г. Нестеров. — М., 2009. — 26 с 

3. Французов Д. В. Организация налогового контроля в системе государственного регулирования : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным 
хозяйством" / Д. В. Французов. — М., 2008. — 23 с. 

4. Податковий кодекс України від №2755–17 із змінами та доповненням 02.12.2010 – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon 4.rada.gov.ua/laws/show/2755–17 

5. Інформація щодо роботи ДФС України в частинні здійснення контрольно-перевірочної роботи на 
запит від 08.05.2014 / Лист Міністерства доходів і зборів №3291/71/99-99-22-02-01-17 

6. Інформація щодо роботи ДФС України в частинні здійснення контрольно-перевірочної роботи на 
запит від 16.12.2016 №13555/Y/99-99-13-04-02-14 

7. Інформація щодо роботи ДФС України в частинні здійснення контрольно-перевірочної роботи на 
запит від 25.06.2018 №9117/799-99-14-03-01-14 

8. Конституція України, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями від 12.04.2012 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

 
References. 
1. Ivanov, YU. B. and Krysovatyy, A.I.  (2008), Podatkovyy menedzhment [tax management], Znannya, Kyiv, 

Ukraine 
2. Nesterov, G. G. (2009), “Razvitiye mekhanizmov nalogovogo kontrolya v sisteme obespecheniya 

ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii”, Ph.D. Thesis, Finance, money circulation and credit, Moscow, Russia 
3. Frantsuzov, D. V. (2008) “Organizatsiya nalogovogo kontrolya v sisteme gosudarstvennogo 

regulirovaniya”, Ph.D. Thesis, Ekonomika i upravleniye narodnym khozyaystvom, Moscow, Russia 
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “The Sub-Code of Ukraine” available at: 

http://zakon 4.rada.gov.ua/laws/show/2755–17  (Accessed 16 august 2018) 
5. The State Fiscal Service of Ukraine (2014), “Information on the operation of the DFS of Ukraine in part of 

the implementation of control and verification work on request for 2012-2014”, available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-
/pokazniki-roboti/kontrolno-perevirochna-robota/ (Accessed 18 august 2018) 

6. The State Fiscal Service of Ukraine (2014), “Information on the operation of the DFS of Ukraine in part of 
the implementation of control and verification work on request for 2015-2016”, available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-
/pokazniki-roboti/kontrolno-perevirochna-robota/ (Accessed 18 august 2018) 

7. The State Fiscal Service of Ukraine (2014), “Information on the operation of the DFS of Ukraine in part of 
the implementation of control and verification work on request for 2016-2017”, available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-
/pokazniki-roboti/kontrolno-perevirochna-robota/ (Accessed 18 august 2018) 

8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine” available at 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (Accessed 16 august 2018) 

 
Стаття надійшла до редакції 20.08.2018 р. 

 


