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Вступ
Контроль є обов’язковим елементом відносин держави і платника
податків, адже, з одного боку, платники податку природно прагнуть захистити
свій майновий інтерес, та сплачувати менше податків, з іншого такі дії
безпосередньо впливають на

державу, яка вимушена виробляти механізми

взаємодії з платниками податків, щоб забезпечити належну поведінку кожної
особи по виконанню податкового обов'язку.
Тому податковий контроль

являється єдиним ефективним важелем ,

адже ,як складова системи податкового адміністрування він є об'єктивно
необхідним, оскільки спрямований на підтримку належного функціонування
фіскальної системи держави через встановлення категорій платників податків
(облік платників), виявлення відхилень від встановлених норм (порушень
податкового

законодавства),

виправлення

цих

відхилень

(проведення

перевірок), запобігання негативним явищам у майбутньому (застосування
системи санкцій, стягнення заборгованості).
Окрім того, актуальністю обраної теми є те, що розвиток країни
залежить від рівня наповнюваності її бюджету за рахунок різних платежів,
найбільшу питому вагу серед яких якраз і становлять податкові надходження,
які в свою чергу потребують контролю. З урахуванням кризової ситуації, яка
склалася в країні, та із зростанням рівня тіньової економіки проблема
наповнюваності бюджету стає найголовнішою, тому одним із напрямків її
вирішення є розробка системи контролюючих заходів, в основу яких будуть
покладені способи податкового контролю, що має дозволити податковим
органам контролювати рівень сплати податків та зборів з боку платників.
Щодо вивчення науково-практичних проблем податкового контролю, то
існує низка праць українських і зарубіжних дослідників. Зокрема, теоретикометодологічні засади розвитку, організації та здійснення податкового 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.
Об’єкт дослідження: Податковий контроль в Україні.
Предметом є вивчення теоретичних основ та методичних рекомендацій
щодо організації податкового контролю і його ролі у виконанні бюджету.
Основною метою даного дослідження є визначення основних засад
здійснення податкового контролю в Україні, його завдань і його ролі у
виконанні бюджету. Досягнення мети ґрунтується на виконанні таких завдань:
- вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують
питання податкового контролю;
- розгляд принципів, способів та методів податкового контролю;
- вивчення видів податкових перевірок;
- розгляд порядку відбору платників податків для проведення податкової
перевірки;
- вивчення методологічних основ організації проведення податкових перевірок
та оформлення їх результатів;
- вивчення і аналіз методики забезпечення податкового контролю у виконанні
бюджету;
- аналіз зв’язку і впливу податкового контролю на виконання бюджету;
- кількісне оцінювання податкового контролю;
- вивчення процесу моніторингу ризиків у органах ДФС;
- ознайомлення з досвідом зарубіжних країн щодо здійснення податкового
контролю;
При виконанні завдань проводилось дослідження різних вітчизняних і
іноземних джерел, використовувались дані з офіційних джерел ДФС України,
Державного Казначейства і Закони «Про виконання бюджету». Також я
використовувала власні дослідження з практики в органах ДФС, а саме звіт про

практику. В першому розділі диплому розкрито підходи до визначення поняття
податкового контролю, його види, принципи та ризики. Також розглянуто
етапи здійснення контролю в органах ДФС. Окрім цього, були визначені
теоретичні, законодавчі та практичні проблеми, які згадуються у наукових
статтях різних авторів.
В другому розділі, при оцінці податкового контролю у ДФС у м. Києві
та його ролі у виконанні бюджету використовуються абсолютні і відносні
показники, наприклад, загальна кількість планових і позапланових перевірок,
кількість перевірених платників, всього (планово, позапланово), загальна
кількість перевірок (планових, позапланових), якими встановлено порушення,
донараховано за результатами документальних (планових, позапланових)
перевірок сум платежів тощо. Серед відносних показників обраховували рівень
виконання плану перевірок

,

рівень податкових надходжень до бюджету м.

Києва та Державного бюджету, частку перевірених платників податків в
загальному обсязі здійснених перевірок, частку донарахувань за податками у
загальній сумі донарахованих податків, а також показники результативності,
дієвості, економічності і навантаження податкового контролю.
В третьому розділі досліджувався зарубіжний досвід розвинутих країн,
їх механізм здійснення податкового контролю та види перевірок, а також
роглянуто законодавство США і використовувалась крива Лаффера для
встановлення зв’язку між збільшення надходжень до бюджету країни за
допомогою зменшення податкового навантаження, тобто ставок оподаткування.
Також в цьому розділі були розглянуті основні проблеми податкового
контролю в Україні і висунуто пропозиції та управлінські рішення щодо його
покращення.
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економічної діяльності) / Євтушенко Н.О. – Маріуполь, 2011. – Режим
доступу:

http://mydisser.com/en/catalog/view/8760.html.

–

Заголовок

з

екрана.
27. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник /Н. П, Кучерявенко. –
Харьков: Легас, 2001. – 583 с.
28. Мельничук О. О. Вплив фіскальної політики на фінансові ризики
підприємств. // Трансформація фіскальної політики України в умовах
євроінтеграції: збірник наукових праць за матеріалами ІХ науковопрактичної інтернет-конференції, 1-15 грудня 2017 р. Ірпінь, 2017. – 215 с.
– С. 41-42.
29. Монографія / А.П. Чередниченко. – К.: ТОВ «Видавництво «АспектПоліграф», 2005. – 204 с.
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