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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО 

КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Роль податкового контролю в сучасних умовах особливо зростає через 

низьку податкову дисципліну та культуру суб’єктів підприємництва і населення 

щодо сплати податків і зборів, значну тінізацію економіки. Чинне податкове 

законодавство України не узгоджене з міжнародними нормами та нормами 

Європейського Союзу, що призводить до нерівних умов оподаткування 

вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарювання на території України [2]. 

Крім того, складні економічні умови, спричинені світовою фінансовою кризою, 

вимагають застосовувати більш ефективні способи наповнення державного 

бюджету України [3]. 

На ефективність проведення податкового контролю впливають багато 

чинників. Насамперед вимагають удосконалення: 

- законодавча база. 

- організація і методика податкового контролю. 

- співпраця з незалежними аудиторами. 

- застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань. 

- проведення податкових перевірок та прийняття вмотивованих рішень за 

їх результатами [3]. 

У своїй діяльності податкові аудитори керуються цілим рядом інструкцій, 

роз’яснень, які недоступні платникам податків. Зважаючи на це можна 

стверджувати, що 



 

 

по-перше, чим складніше, заплутаніше, суперечливіше податкове 

законодавство, тим важче здійснювати податковий аудит; 

по-друге, це приводить до породження корупції [4]. 

За таких умов податкові аудитори і платники податків фактично стали 

заручниками наслідків такого законодавства.  Відсутність спільної мети між 

незалежними аудиторськими фірмами та державною податковою службою 

ставить їх у протидію, причому з перевагою на користь перших, які надають 

послуги щодо уникнення від сплати податків різними законними способами. Ці 

послуги користуються попитом у суб’єктів господарювання. Криза державного 

податкового аудиту, в першу чергу виникла через суттєву різницю професійних 

рівнів аудиторів незалежних аудиторських фірм та державної податкової 

служби на користь перших, що пояснюється постійним підвищенням 

кваліфікаційного рівня незалежних аудиторів для того, щоб користуватись 

попитом на ринку аудиторських послуг. Тому варто започаткувати підвищення 

кваліфікації податкових аудиторів [3]. 

Сьогодні працівники податкових органів при проведенні податкових 

перевірок орієнтуються виключно на стандартний перелік питань, які необхідно 

висвітлити в акті перевірки. Проте, на наш погляд, цього не достатньо. 

Досягти підвищення рівня ефективності податкового аудиту допоможе 

такий захід, як запровадження у практичній діяльності податкових органів 

непрямих методів визначення податкових зобов’язань [5]. 

Доцільно покращити роботу щодо обслуговування платників податків. 

Тобто, поліпшення роботи консультативних відділів органів Міністерства 

доходів і зборів (далі Міндоходів) . Не завжди працівники консультативних 

відділів Міндоходів надають вичерпні консультації та роз’яснення норм 

податкового законодавства платникам податків. Перегляд свого відношення до 

платників податків сприятиме підвищенню рівня дотримання податкового 

законодавства, добровільності сплачування податків та ефективності 

податкової системи в цілому [3]. 



 

 

Варто звернути увагу на те, що реформування податкового контролю 

повинно бути спрямовано передусім на досягнення позитивних змін на користь 

платників податків, а саме: 

- зменшення податкового тиску за рахунок розширення бази 

оподаткування 

- зниження ставок, виведення з «тіньового» обігу оподатковуваних 

капіталів 

- зменшення кількості перевірок та підвищення їх якості шляхом більш 

ефективного відбору підприємств для перевірок 

- зменшення контролю за діяльністю підприємств малого та середнього 

бізнесу; 

- зменшення контролю за дисциплінованими платниками податків; 

- покращання якості обслуговування клієнтів; 

- запровадження податкових компромісів з використанням механізмів 

розстрочення чи відстрочення, договірних податкових кредитів 

- підвищення рівня кваліфікації працівників органів контролю 

- збільшення мотивування та заохочень. 

У ході проведення податкового аудиту необхідно підвищувати рівень його 

якості. Підвищення якості контрольно-перевірочної роботи передбачає 

підвищення якості матеріалів перевірок, і, як результат, збільшення рівня 

узгодженості або безапеляційності донарахувань та збільшення суми стягнення 

до бюджету донарахованих коштів. Ефективність податкового аудиту залежить 

не тільки від повноти проведеної перевірки. Виявлені порушення і зловживання 

(в практиці перевірочної роботи це донарахування, штрафні та фінансові 

санкції) – це є лише половиною справи. На сьогодні для податкових органів 

залишається досить проблематичним питанням стягнення донарахованих за 

результатами перевірки сум до бюджету. Завданнями податкових аудиторів є не 

тільки виявити, правильно задокументувати факти порушення податкового чи 

валютного законодавства, але й  належним чином переконати платника 

податків в порушеннях та правомірності дій перевіряючого й необхідності 



 

 

сплати донараховані суми до бюджету. Якість оформлення результатів 

податкового аудиту та вияв толерантності з боку податкового аудитора повинні 

забезпечити успіх самої перевірки [2]. 

Отже, напрямами подальшого удосконалення ефективності податкового 

аудиту можна вважати: 

- вдосконалення законодавства, яке орієнтоване на розвиток регулюючої 

функції, спрощення, стабільність і передбачуваність податкового 

законодавства, введення обов’язкової перевірки ефективності запропонованих 

законів за допомогою імітаційної моделі;  

- розширення бази оподаткування, яке дасть змогу зменшити податковий 

тиск на платників податків та підвищити добровільну сплату податків, що 

збільшить надходження до бюджету; 

- підвищення ефективності перевірок, що дасть можливість за рахунок 

автоматизованого відбору платників для документальних перевірок підвищити 

ймовірність виявлення ухилень від оподаткування при загальному зменшенні 

кількості перевірок та перевіряючих;  

- збільшення і удосконалення контактів безпосередньо між платниками 

податків та органами податкового аудиту; 

- вдосконалення документального оформлення та більш чітке роз’яснення 

норм податкового законодавства; 

- скорочення та ліквідація недоїмки для поліпшення роботи платниками 

податків, заохочення їх до добровільної сплати податків та скорочень 

заборгованості перед бюджетом за рахунок реалізації майна боржників; 

- залучення до реалізованого державою податкового аудиту послуг 

недержавних аудиторських фірм, що дасть змогу охопити більш ширше коло 

ризикоорієнтованих платників податків, без додаткового залучення державних 

ресурсів; 

- впровадження у практику податкового аудиту непрямих методів 

визначення податкового зобов’язання; 

- підвищення рівня кваліфікації податкових аудиторів; 



 

 

- вдосконалення заходів мотивування та відповідальності. 

 Отже, податковий контроль є суттєвим важелем регуляторної та 

фіскальної спрямованості в системі державних фінансів, адже за його 

допомогою можна ефективно впливати на процеси економічного зростання та 

соціального розвитку. Проведення результативного, модернізованого 

податкового контролю є головним чинником попередження неплатежів до 

бюджетів та ефективним засобом наповнення їх дохідної частини одночасно. 

Виходячи з цього, однією з найсуттєвіших проблем у процесі виходу 

української економіки із кризи є визначення методів оцінки ефективності 

проведення податкового контролю. 
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