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Виконання податкового обов’язку, за-
звичай, пов’язується із незбігом інтере-
сів платників податків і зборів, які на-
магаються сплатити мінімальні суми 
податку, та держави в особі уповноваже-
них органів, в інтересах яких забезпечи-
ти максимальні податкові надходження. 
Саме тому на всіх стадіях виконання по-
даткового обов’язку неодмінно застосо-
вуються контрольні заходи. Узагалі будь-
якій галузі державного управління при-
таманні ті або інші контрольні механізми. 
У статті 1 Лімської декларації керівних 

принципів контролю зазначається, що 
організація контролю є обов’язковим 
елементом управління суспільними фі-
нансовими коштами, оскільки таке 
управління тягне за собою відповідаль-
ність перед суспільством. Значення по-
даткового контролю складно переоці-
нити, адже саме завдяки виконанню 
обов’язку зі сплати податків і зборів 
своєчасно та в повному обсязі створю-
ється економічне підґрунтя для діяльнос-
ті держави, виконання завдань і програм 
різноманітного спрямування.
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У науці немає єдиної думки щодо сут-
ності контролю. Його можна розглядати 
і як функцію органів управління, і як 
сукупність прийомів і засобів відстежен-
ня діяльності суб’єктів господарювання, 
і як завершальну стадію управлінського 
процесу, і як форму зворотного зв’язку 
між суб’єктом та об’єктом управління, 
і як систему спостереження за функціо-
нуванням об’єкта управління з метою 
виявлення відхилень від заданих пара-
метрів [1, с. 175]. Водночас процес 
управління являє собою цілеспрямова-
ний вплив суб’єкта управління на об’єкт 
з метою досягнення певного результату 
в рамках конкретної економічної систе-
ми. Без контролю, тобто без зворотного 
зв’язку, який замикає систему управлін-
ня, неможливе її функціонування.

Провадження контрольних заходів 
дозволяє не лише встановити недоліки 
у функціонуванні суб’єктів господарю-
вання, оцінити ефективність виконання 
ними своїх обов’язків і дотримання ви-
мог чинного законодавства, а й робити 
висновки стосовно його ефективності 
і пропонувати зміни до законодавчих 
актів з метою досягнення збалансова-
ності інтересів держави і суб’єктів гос-
подарювання [2, с. 52]. Разом із тим по-
датковий контроль можна розглядати як 
функцію державного управління по-
датковою системою. Діяльність конт-
ролюючих органів щодо забезпечення 
додержання податкового законодавства 
значною мірою визначає ефективність 
реалізації податкової політики держави 
та функціонування всієї податкової сис-
теми [1, с. 170].

На думку деяких учених, контроль 
доцільно розглядати як достовірне ви-
значення фактичного стану об’єкта 

управління; зіставлення отриманих да-
них із заздалегідь встановленими пара-
метрами функціонування для даного 
об’єкта управління; визначення ступеня 
відхилень у функціонуванні об’єкта 
управління від заданих параметрів; 
з’ясування причин і наслідків даних від-
хилень, прийняття заходів щодо попе-
редження та усунення порушень у функ-
ціонуванні об’єкта управління [3, с. 30]. 
Схожої думки дотримується Є. В. Ка-
люга, яка зазначає, що треба контролю-
вати не стільки виконання нормативно-
правових актів, скільки стан господар-
ської діяльності на підприємствах. При 
цьому контроль пропонується розгляда-
ти не як обліково-перевірочну діяль-
ність, а як функцію управління і важли-
вий елемент реалізації економічного 
зростання держави [4, с. 29].

На думку В. Д. Єгарміної, у широ-
кому розумінні контроль може розгля-
датися як процес, що забезпечує зба-
лансованість взаємодії складових ці-
лісної  системи ,  спрямований  на 
досягнення поставленої перед систе-
мою мети. Вчена підкреслює, що сут-
ність контролю полягає у здійсненні 
контрольних процедур, спрямованих 
на встановлення відхилень у діяль-
ності системи, що контролюється, від 
заздалегідь визначених параметрів, 
тобто ефективності їх запроваджен-
ня; причин виникнення цих відхи-
лень і шляхів їх усунення для ефек-
тивного досягнення поставленої мети 
[1, с. 168]. Отже, здійснення контроль-
ної діяльності відбувається не одно-
моментно, а поступово, адже будь-яка 
процедура зазвичай має визначені ча-
сові межі.
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Таким чином, податковий контроль 
проходить певні етапи. Наприклад, 
можна виокремити такі етапи подат-
кового контролю: етап інформаційно-
роз’яснювальної роботи із платника-
ми податків; оперативно-розшукова 
діяльність; стягнення податкової за-
боргованості; арешт активів; судові 
процедури; апеляція. Проте, на наш 
погляд, така етапність притаманна ді-
яльності лише податкової міліції, 
а відтак не може бути застосована 
повною мірою для характеристики 
контрольних дій податкових інспекто-
рів, податкових агентів або аудиторів 
Рахункової палати України [5, с. 26].

Аналізуючи податковий контроль, 
неодмінно потрібно зупинитися на 
структурі податкового обов’язку, ви-
окремленні тих його елементів, що 
є найбільш важливими для забезпечен-
ня ефективної реалізації контрольних 
функцій уповноважених державних ор-
ганів. Загальнопоширеною прийнято 
вважати трьохелементну конструкцію 
податкового обов’язку, у складі якого 
виокремлюють: обов’язок з податково-
го обліку, обов’язок зі сплати податку 
або збору, обов’язок з податкової звіт-
ності [5; 6; 7]. Усі ці елементи тісно 
пов’язані між собою та мають єдину 
мету – своєчасне й повне надходження 
сум податку або збору до відповідного 
бюджету або позабюджетного держав-
ного цільового фонду. Водночас, якщо 
розглядати безпосередньо виконання 
податкового обов’язку, то можна ствер-
джувати, що кожному з названих еле-
ментів відповідає однойменна стадія. 
При здійсненні податкового контролю 
застосовуються відомості, що форму-
ються переважно на двох стадіях ви-

конання податкового обов’язку – при 
здійсненні обліку об’єктів оподаткуван-
ня та при наданні податкової звітності.

Потрібно зауважити, що стадія фор-
мування облікових даних платника по-
датків і зборів та складання податкової 
звітності дуже тісно пов’язані. Мова 
йде про підстави формування податко-
вої звітності, про джерела даних, що 
використовуються у звітних докумен-
тах. Зважаючи на наявність різних форм 
та видів податкового обліку, не можна 
однозначно стверджувати, що виключ-
но облікові дані платника використову-
ються при проведенні контрольних за-
ходів. Яскравим прикладом є застосу-
вання  результат ів  податкового 
контролю, отриманих при перевірці 
контрагентів особи, з якими вона всту-
пала у господарські правовідносини. 
Часом такі заходи називають «зустрічні 
перевірки», але в чинному податковому 
законодавстві немає цього терміна. На-
томість відповідно до п. 73.5 ст. 73 По-
даткового кодексу України з метою 
отримання податкової інформації конт-
ролюючі органи мають право проводи-
ти зустрічні звірки даних суб’єктів гос-
подарювання щодо платника податків. 
Під цим способом здійснення контролю 
розуміється зіставлення даних первин-
них бухгалтерських та інших докумен-
тів суб’єкта господарювання, що здій-
снюється контролюючими органами 
з метою документального підтверджен-
ня господарських відносин з платником 
податків та зборів, а також підтверджен-
ня відносин, виду, обсягу і якості опе-
рацій та розрахунків, що здійснювалися 
між ними, для з’ясування їх реальності 
та повноти відображення в обліку плат-
ника податків [8].
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Крім того, незбіг бухгалтерського та 
податкового обліку дозволяє говорити 
про пріоритетність останнього при про-
веденні контрольних заходів. Підтвер-
джується це і тим, що саме на підставі 
податкового обліку складається подат-
кова звітність. Відповідно до Положен-
ня про організацію бухгалтерського об-
ліку та звітності в банках України зміни 
в податковому обліку не впливають на 
бухгалтерський облік, а для складання 
податкової звітності застосовуються 
саме відомості податкового обліку, який 
ведеться відповідно до Податкового ко-
дексу України [10]. Разом із тим дані 
податкового обліку та, у подальшому, 
податкової звітності коригуються плат-
ником, виходячи з бухгалтерської звіт-
ності. З цих позицій бухгалтерська звіт-
ність виступає дуже цінним джерелом 
інформації при провадженні деяких 
контрольних заходів (наприклад, виїз-
ної податкової перевірки), але застосо-
вуватись може не завжди (камеральні 
перевірки здійснюються на підставі 
даних саме податкової звітності).

Безумовно, у результаті здійснення 
контрольних заходів, зокрема податко-
вих перевірок, виявляються порушення 
податкового законодавства, забезпечу-
ються донарахування та сплата сум по-
датків і зборів, які не було належним 
чином сплачено раніше. Проте навряд 
чи це єдина мета контрольних заходів. 
Аналізуючи завдання податкового 
контролю, К. В. Хмільовська як основ-
ний із них виокремлює не збільшення 
сум донарахувань за результатами про-
ведених перевірок і констатації пору-
шень податкового законодавства, а ви-
явлення причинно-наслідкових зв’язків 
виявлених порушень, розробку кон-

кретних пропозицій і заходів з удоско-
налення податкового законодавства 
і переходу від примусового стягнення 
податків і зборів до добровільного ви-
конання податкових зобов’язань перед 
державою як юридичними, так і фізич-
ними особами [2, с. 53]. У цілому з та-
кою точкою зору можна погодитись, 
але потрібно зауважити, що зазвичай 
платники самі сплачують податки 
і збори. Сама можливість застосування 
до них фінансових санкцій та приму-
сових заходів з боку держави (напри-
клад, накладення адміністративного 
арешту активів) вже відіграє роль по-
тужного рушія, що впливає на волю 
платників податків і зборів. Тому 
стверджувати про необхідність пере-
ходу від примусового стягнення до до-
бровільної сплати податків і зборів не-
доречно і неправильно.

Далі вчена виокремлює низку цілей, 
що мають досягатися в результаті здій-
снення контрольної діяльності податко-
вих органів: забезпечення дотримання 
податкового законодавства суб’єктами, 
що реалізують податковий обов’язок 
або забезпечують його реалізацію; по-
передження правопорушень у податко-
вій сфері; виявлення порушень подат-
кового законодавства та застосування 
до винних осіб відповідних заходів 
юридичної відповідальності» [2, с. 54]. 
На думку вченої, указане загалом визна-
чає зміст податкового контролю.

Відповідно до чинного податкового 
законодавства податковий контроль ви-
значається як система заходів, що вжи-
ваються контролюючими органами 
з метою контролю правильності нара-
хування, повноти і своєчасності сплати 
податків і зборів, а також дотримання 
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законодавства з питань регулювання 
обігу готівки, проведення розрахунко-
вих та касових операцій, патентування, 
ліцензування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покла-
дено на контролюючі органи [8].

Узагальнюючи підхід законодавця 
та існуючі теоретичні погляди на сут-
ність податкового контролю, можна 
зазначити, що податковий контроль 
варто розглядати як особливий вид 
державного фінансового контролю, що 
здійснюється на стадії формування пуб-
лічних грошових фондів спеціально 
уповноваженими контролюючими ор-
ганами, спрямований на забезпечення 
дотримання податкового законодавства 
платниками податків, податковими 
агентами та іншими суб’єктами, що 
забезпечують реалізацію податкового 
обов’язку, перевірку правильності на-
рахування, повноти і своєчасності 
сплати податків і зборів, виявлення 
і попередження податкових правопо-
рушень, а також притягнення винних 
осіб до юридичної відповідальності.

Податковий контроль провадиться 
в установлених чинним законодавством 
формах. Форма податкового контролю 
як зовнішнє вираження його змісту про-
являється насамперед у застосуванні 
тих чи інших прийомів, способів для 
встановлення фактів об’єктивної дій-
сності та їх фіксації в документах по-
даткового контролю. Це регламентова-
ний нормами податкового законодав-
ства спосіб організації і проведення 
заходів податкового контролю, що являє 
собою сукупність методів, використо-
вуваних для досягнення конкретного 
завдання податкового контролю; орга-

нізаційна єдність контрольних заходів 
та процедур, об’єднаних єдиною метою 
[2, с. 55].

Однією з форм податкового конт-
ролю є податкові перевірки, суть яких 
полягає у проведенні податковим орга-
ном комплексу заходів, що регламен-
товані нормативно-правовими актами 
про податки і збори та мають за мету 
перевірку правильності й повноти 
сплати податків і зборів у відповідні 
бюджети, а також дотримання інших 
норм законодавства про податки та 
збори. Водночас визначення форм по-
даткового контролю як законодавчо 
регламентованих способів організації 
контрольних заходів не охоплює всю 
складність і повноту цього питання. 
У світовій практиці використовується 
чимало форм практичної організації 
контрольних перевірок. Аналіз право-
вих актів податкового законодавства 
різних країн свідчить про наявність 
різноманітних  форм  податкового 
контролю і податкових перевірок. При 
цьому можна помітити, що за однако-
вого змісту існує різне номінальне по-
значення цих форм, і навпаки, за майже 
ідентичності формального визначен-
ня – різний зміст. Наприклад, у Росій-
ській Федерації виокремлюють два 
основних види податкових перевірок – 
камеральну і виїзну; у Таджикистані 
передбачено три різновиди податкових 
перевірок – документальну, рейдову та 
хронометражне обстеження; у Казах-
стані податкові перевірки відокремлю-
ються від камерального контролю і по-
діляються на документальну перевірку 
та хронометражне обстеження (при 
цьому камеральний контроль визнаєть-
ся самостійною формою податкового 
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контролю). Близькою до російської 
практики є класифікація податкових пе-
ревірок у Білорусі, де застосовуються 
камеральна і виїзна (комплексна, рей-
дова, тематична та зустрічна) перевірки. 
Податкове законодавство України вста-
новлює виїзні, оперативні, безвиїзні по-
даткові перевірки [2].

Під методом часто розуміється певна 
сукупність засобів практичного пізнан-
ня явищ, які досліджуються. Як і у ви-
падку форм податкового контролю се-
ред науковців немає єдиної думки щодо 
методів його здійснення. Наприклад, 
Є. Поролло, С. Шохін, Л. Вороніна, 
І. Кучеров до методів податкового 
контролю відносять такі контрольні 
процедури, як: формальна, логічна та 
арифметична перевірка документів; 
юридична оцінка господарських опера-
цій, що відображені в документах; зу-
стрічна перевірка; економічний аналіз 
(для документального податкового 
контролю); отримання пояснень; огляд 
приміщень і територій, що використо-
вуються для отримання доходу (при-
бутки); інвентаризація [9].

Як бачимо, половина з наведених ме-
тодів податкового контролю базується на 
аналізі даних, відображених у податко-
вому обліку або податковій звітності. Це 
підкреслює виняткову важливість облі-
кової діяльності платників податків 
і зборів. Більше того, документи подат-
кової звітності формуються, виходячи 
з показників податкового обліку об’єктів 
оподаткування. Тобто податковий облік 
виступає підґрунтям, основою для реа-
лізації обов’язку з податкової звітності. 
Про це свідчить і чинне українське за-
конодавство. Наприклад, у Положенні 
про організацію бухгалтерського обліку 

та звітності в банках України зазначаєть-
ся, що «податковий облік ведеться від-
повідно до Податкового кодексу України 
і використовується для складання по-
даткової звітності. Зміни в податковому 
обліку не впливають на бухгалтерський 
облік» [10].

Таким чином, дані податкового об-
ліку часто стають об’єктом податкового 
контролю. Щодо питання визначення 
об’єкта контролю і контрольної діяль-
ності, то в науковій літературі також 
немає єдиної думки. Так С. О. Шохін 
пропонує класифікувати об’єкти бю-
джетно-фінансового контролю за таки-
ми критеріями: за джерелом фінансових 
ресурсів (бюджетні, позабюджетні фон-
ди, кредитні ресурси тощо); за органі-
заційно-правовою формою (органи дер-
жавної влади, підприємства будь-яких 
форм власності, банки тощо); за харак-
тером контрольних дій (об’єкти попе-
реднього, поточного контролю) [11, 
с. 211–212]. І. І. Кучеров, О. Ю. Суда-
ков, І. А. Орєшкін зазначають, що об’єкт 
податкового контролю потрібно визна-
чати як різновид грошових відносин 
публічного характеру, які виникають 
у процесі утримання податків і зборів 
і притягнення порушників податкового 
законодавства до відповідальності [9, 
с. 20]. На нашу думку, вказані позиції 
достатнім чином аргументовані, але все 
ж таки варто наголосити на зовнішньо-
му вираженні об’єкта контролю. Такий 
акцент дозволяє стверджувати, що будь-
який об’єкт має чітко виражену форму. 
В нашому випадку (провадження по-
даткового контролю) це можуть бути 
або документи, або фактичний стан (на-
приклад, наявність товару на складі). 
При цьому найчастіше документи, які 
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стають об’єктом податкового контролю, 
формуються на базі показників подат-
кового обліку.

Отже, з вищезазначеного можна зро-
бити висновок про те, що контроль яв-
ляє собою визначення і документування 
фактичних показників (параметрів пла-
ну), порівняння їх із плановими для 
оцінки результатів діяльності. Крім 
того, контроль містить у собі комплекс 
заходів щодо аналізу причин відхилень 
від запланованих показників із метою 
прийняття відповідних рішень щодо 
проведення коригувальних заходів або 
зміни первісних цільових настанов 
і планів. Також можна сказати, що під 
податковим контролем слід розуміти 

діяльність уповноважених державою 
органів із контролю за дотриманням 
платниками податків, податковими 
агентами правильності нарахування, 
повноти і своєчасності сплати податків, 
зборів та обов’язкових платежів до бю-
джету та цільових фондів. За допомо-
гою саме такого контролю відповідні 
органи мають змогу виявити деякі не-
доліки, наприклад, у роботі певного під-
приємства, на основі чого вжити заходів 
щодо їх усунення. А законодавець на 
основі інформативно-аналітичної робо-
ти має змогу внести певні зміни до по-
даткового законодавства щодо недопу-
щення в майбутньому виникнення та-
ких порушень.
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Марынив Н. Налоговый учет как способ осуществления налогового контроля
Статья посвящена актуальным вопросам осуществления налогового контроля, ведения 

налогового учета и определения места последнего в системе элементов правового меха-
низма налога. Значительное внимание уделяется объектам налогового контроля, одним 
из которых выступают документы, содержащие сведения налогового учета объектов на-
логообложения.

Ключевые слова: налог, налоговый контроль, налоговый учет, налоговая отчетность, 
налоговые документы.

Maryniv N. Tax Accounting As a Way to Implement Tax Control
The article is devoted to topical issues of tax control, tax accounting, and defi nition of 

their place in the system of the legal mechanism of taxes. Organization of control is an es-
sential element of fi nancial management of public funds, because such control entails public 
responsibility. Due to the obligation to pay taxes economic basis for the state activity for tasks 
and programs of various areas is promptly and fully established. Tax control can be defi ned 
as a function of state management of the tax system. Tax control is a system of measures which 
are taken by controlling bodies to monitor the correctness of calculation, completeness and 
timeliness of payment of taxes and fees, as well as compliance with legislation on the regula-
tion of cash of settlement and cash transactions, patenting, licensing and other legislation, 
compliance which is monitoring by the controlling bodies. The following stages of tax control 
can be distinguished: a stage of information work with taxpayers; operatively-search activity; 
recovery of tax arrears; seizure of assets; court procedures; appeal. As part of the tax obliga-
tion can be distinguished: the duty of taxation, the obligation to pay tax or fee, the duty of tax 
accounting. All these elements are closely linked and pursue a single purpose – the timely and 
full reception of amounts of tax or fee to the appropriate budget or off-budget state trust fund. 
Tax account has a priority in compare with the accounting. The following goals should be 
achieved as a result of control activities: ensuring tax compliance by entities which implement 
the tax obligation or ensure its implementation; prevention of violations in the tax area; detect 
violations of tax laws and the application to the perpetrators of appropriate measures of legal 
liability. One of the forms of tax control is a tax revision, the essence of which is to carry out 
the tax authority a set of measures which are intended to verify the correctness and complete-
ness of taxes and fees to the appropriate budgets, and compliance with other standards legis-
lation on taxes and fees. Objects budget and fi nancial control can be classifi ed according to 
the following criteria: the source of fi nancial resources (budget, off-budget funds, loans, etc.); 
by legal form (public authorities, enterprises of any form of ownership, banks, etc.); the nature 
of the audit activity (objects of prior or current control).

Keywords: tax, tax control, tax accounting, tax documents.


