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РОЛЬ АУДИТУ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. Виявлення недоліків податкового адміністрування України, у
порівнянні з досвідом зарубіжних країн, і визначення ролі незалежного ау-
диту як передумови підвищення ефективності податкового контролю є
одними з найпривабливіших джерел дискусій сьогодення.
У статті проаналізовано значення та відмінності податкового і неза-
лежного аудиту, визначено переваги та недоліки державного податко-
вого адміністрування, у порівнянні з досвідом зарубіжних країн. Встанов-
лено завдання податкового і незалежного аудиту у забезпеченні ефек-
тивності державного контролю. Обґрунтування підходів до удоскона-
лення документування аудиторських перевірок та контролю за їх якіс-
тю, а також встановлення варіантів приховування результатів діяль-
ності суб’єктів господарювання в подальшому сприятиме покращенню
якості аудиторських перевірок. Завдяки збільшенню кількості аудитор-
ських перевірок, підвищуватиметься ступінь довіри користувачів і кон-
тролюючих органів до фінансової звітності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: податок, податковий облік, податкова система, по-
даткове адміністрування, незалежний аудит, податковий аудит.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Стрімкий розвиток економіки
України, постійність змін її податкових систем, викликають гост-
ру необхідністю у посиленні контролю за дотриманням вимог за-
конодавства суб’єктами господарювання щодо сплати платежів
до державної казни. Така необхідність у першу чергу пов’язана з
розподілом економіки на її мікро- й макрорівні на дві великі та
несумісні складові: «відкриту» й «тіньову» економіку. Одним із
найбільших проявів останньої є ухилення фізичних і юридичних
осіб від сплати податків та недотримання принципів обраних си-
стем оподаткування. Політика держави постійно спрямовує свої
зусилля на впорядкування даного сектору економічних відносин,
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відображенням чого є існування такого поняття як «податкове
адміністрування». Головною метою податкового адмініструван-
ня, як і раніше, залишається забезпечення ефективного контролю
за сплатою платниками податків, а також здійснення запобіжних
заходів від можливого ухилення від них. Проте, як практика по-
казує, зусиль державних органів виявляється недостатньо. Тому,
серед вагомих інструментів, які забезпечують зменшення частки
тіньової економіки країн, варто виділити податковий аудит
(як форму державного контролю) та незалежну аудиторську дія-
льність, які від початку свого існування набули подальшого роз-
витку і на сьогоднішній день відіграють безумовно важливе зна-
чення у вдосконаленні податкового адміністрування. Вивчення
зарубіжного досвіду адміністрування податків (на противагу
державному) призвело до необхідності вирішення питання розви-
тку та значення податкового та незалежного аудиту в Україні як
передумови підвищення ефективності податкового адміністру-
вання, зниження частки тіньової економіки та виховання у
суб’єктів господарювання податкової культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам теорії
та практики податкового контролю, покращенню законодавчого
забезпечення значну увагу приділили зарубіжні та вітчизняні
вчені, зокрема: С.Ю. Орлова, Е.А. Кочеріна, С.Г. Пепеляєва,
Г.М. Карташової, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, В.І. Єфіменко,
В.П. Завгороднього, Г.В. Пухальської, М.В. Романіва, А.М. Соко-
ловської, В.М. Федосова. Вагомий внесок досліджень ролі аудиту
у розрізі податкового адміністрування знаходить своє відобра-
ження у працях науковців і вчених, практиків аудиторської дія-
льності та висококваліфікованих викладачів кафедри аудиту Ки-
ївського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана, таких як: Петрик О.А., Чумакова І.Ю., Кричун П.М.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою статті
є виявлення недоліків податкового адміністрування України, у
порівнянні з досвідом зарубіжних країн, та відзначити роль неза-
лежного аудиту, як передумови підвищення ефективності подат-
кового контролю щодо виявлення правопорушень у сфері опода-
ткування.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Адміністрування
податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний
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внесок) та інших платежів відповідно до законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи — це
сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх по-
садових осіб, що визначають інституційну структуру податкових
і митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників
податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування,
забезпечують сервісне обслуговування платників податків, орга-
нізацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відпо-
відно до порядку, встановленого законом [1].

За оцінками міжнародних організацій і згідно з висновками ві-
тчизняних експертів у сфері адміністрування податків в Україні,
на жаль, залишається ряд невирішених питань. Так, відносини
між платниками податків і податковими органами України є над-
мірно бюрократизованими та непрозорими, механізми державно-
го управління адмініструванням податків зменшують ефектив-
ність процесу їх нарахування і стягнення, знижують рівень
національної податкової конкуренції та позбавляють інвестицій-
ної привабливості вітчизняні підприємства [5].

Вимоги податкового законодавства в Україні стають дедалі
жорсткішими, поступово посилюються заходи податкового конт-
ролю, розширюються повноваження контролюючих органів. Як-
що звернутись до Податкового кодексу України, оскільки інших
нормативних документів, які регулювали б права та обов’язки
платників податків у вітчизняній практиці адміністрування пода-
тків не передбачено, то у Розділі І — Загальні положення, зокре-
ма у статтях: 16 «Обов’язки платників податків», 17 «Права пла-
тників податків», 20 «Права органів державної податкової
служби» спостерігається явний дисбаланс не на користь платни-
ків податків. Щодо посадових осіб, то їх обов’язки і відповідаль-
ність, які задекларовані лише в загальному вигляді, підпорядко-
вані не питанням дотримання податкового законодавства й
унеможливленню зловживань з їх а боку, а суто інтересам самих
контролюючих органів або окремих посадовців. Таким чином,
державне податкове адміністрування знаходиться на досить ни-
зькому рівні та багато в чому відстає від податкового адміністру-
вання зарубіжних країн.

Навіть якщо звернутись до Податкового кодексу Росії, то
в ньому, у порівнянні з державним, детальніше прописана відпо-
відальність податкових органів, права та обов’язки посадових
осіб [4].
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Розглядаючи податкову систему США, можна відзначити її
характерні особливості:

• у цілому прогресивний характер оподаткування, що вважа-
ється одним із виявів справедливості податкової системи (ефек-
тивна податкова ставка для платників із найвищими доходами
досягає 50 %);

• дискретність податкових відрахувань (кожну вищу ставку
податку можна застосовувати лише до чітко визначеної частини
бази оподаткування);

• висока гнучкість податкової системи, що виявляється зок-
рема в регулярних змінах на законодавчому рівні чинних ставок
податків залежно від економічної динаміки;

• висока розвиненість пільгового оподаткування (наявність
великої кількості податкових пільг і винятків);

• чітке розмежування податкової системи і системи соціаль-
ного страхування;

• наявність неоподатковуваного мінімуму індивідуального до-
ходу.

Витрати на адміністрування податкового законодавства у США
складають приблизно 0,5–0,7 % обсягу зібраних податків. Якщо ж
порівнювати з витратами на податкове адміністрування в Україні,
то їх частка втричі більша, ніж у США. Не відстають і ставки пода-
тків в Україні від американських, набагато слабшою є система піль-
гового оподаткування, не дивлячись на те, що наша держава не від-
носиться до високорозвинених країн. Відповідно, така тенденція
підкреслює розгалуженість державної податкової системи та відсу-
тність ефективності її податкового адміністрування. Виходячи з та-
ких міркувань, залишається сказати, що на противагу системі пода-
ткового адміністрування України, системи податкового адміністру-
вання зарубіжних країн характеризуються раціональними та гнуч-
кими податковими політиками, що забезпечують їх ефективність і
цим самим враховують інтереси і держави, і територій, і платників.

Основним джерелом більшості дискусійних питань між дер-
жавними податковими органами та представниками аудиторської
діяльності на сьогоднішній день залишається невизначеність
найбільш ефективного способу контролю за дотриманням вимог
податкового законодавства суб’єктами господарювання. Зокрема,
питання ефективності контрольно-перевірочної роботи податко-
вих органів та її підвищення є актуальним протягом усього існу-
вання незалежної України.
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З точки зору державних органів, серед усієї сукупності форм
податкового контролю найефективнішим щодо виявлення право-
порушень у сфері оподаткування залишається виїзний податко-
вий аудит, виконання якого покладається на податкову службу,
яка на сьогодні набула статусу не лише фіскального органу, а й
сервісної служби.

Як сервісна послуга податковий аудит являє собою перевірку
фінансово-господарської діяльності клієнта, предметом якої є
своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх
передбачених ПК України податків, яка проводиться за місцем
знаходження клієнта, на підставі податкових декларацій, фінан-
сової звітності, регістрів податкового, бухгалтерського обліку,
первинних та інших документів [6, c. 41].

Не дивлячись на значну кількість повноважень, що поклада-
ються на податкові органи під час надання сервісної послуги (по-
даткового аудиту), за результатами аналізу даних щодо кількості
проведених податкових перевірок та обсягів донарахованих по-
даткових зобов’язань (найбільш значних серед областей України)
можна зробити висновки про досить низьку ефективність конт-
ролюючої функції податкових органів у частині проведення по-
даткових перевірок (табл. 1) [9, с. 45].

Таблиця 1
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1 м. Київ 102434 0,233 1727504 17
2 Львівська 34326 0,078 490924 14
3 Донецька 30142 0,068 695373 23
4 Дніпропетровська 25571 0,058 818582 32
5 АР Крим 23624 0,054 107872 5
6 Харківська 19851 0,045 831426 42
7 Київська 19501 0,044 196639 10
8 Запорізька 15642 0,036 539810 35
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У таблиці відображено області, в яких проводилась найбільша
кількість перевірок. Питома вага платників податків серед усіх
областей, у яких за результатами податкових перевірок виявлено
порушення, становить 94,8 %, від кількості усіх перевірених.

Відтак, для підвищення якості податкового контролю, як аль-
тернативу податковим перевіркам, що здійснюються податкови-
ми органами, основну роль відіграє проведення податкового ау-
диту незалежними аудиторськими фірмами (аудиторами) і
добровільна сплата виявлених за результатами такої перевірки
сум недоїмки та фінансових санкцій.

Оскільки незалежний аудит оподаткування спрямований пе-
редусім на удосконалення і точність податкових розрахунків клі-
єнта, то головні його функції такі:

• недопущення зловживань і шахрайства у податковій сфері;
• виявлення і виправлення помилок у податкових розра-

хунках;
• розроблення рекомендацій підприємству-клієнту щодо по-

даткового планування і податкової політики, оптимізація оподат-
кування;

• сприяння зростанню ступеня довіри користувачів інформа-
ції до перевіреної податкової звітності [8, c. 191].

 Звісно, має місце думка про те, що при здійсненні податково-
го аудиту виникають ризики існування корупційних дій аудито-
ра, які можуть призводити до того, що аудитор надасть аудитор-
ський висновок, який не відповідає дійсності. З метою уникнення
таких протиправних дій слід визначити та закріпити на законода-
вчому рівні запобіжні заходи та вимоги, серед яких:

 встановлення чітких критеріїв для акредитації суб’єктів ау-
диторської діяльності;

 урегулювання термінів, на які між клієнтом та аудитором
укладатиметься договір про проведення аудиту або надання ау-
диторських послуг;

 визначення процедур щодо встановлення ступеня відпові-
дальності та застосування заходів впливу стосовно податкових
аудиторів за порушення законодавства;

 надання певного рівня доступу до інформаційних ресурсів
Міністерства доходів і зборів на період проведення перевірок для
встановлення та відпрацювання податкових ризиків і ризикових
операцій тощо.
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Документуванню аудиторської перевірки відводиться велика
увага, оскільки ця процедура охоплює практично весь процес ау-
диторської перевірки.

Основні засади документування аудиторської перевірки ви-
значено міжнародними стандартами аудиту (далі — МСА). Згід-
но з Рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 року
№ 122/2, Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бух-
галтерів є обов’язковими для застосування в Україні [2].

Міжнародний стандарт аудиту 230 «Аудиторська документа-
ція» розглядає конкретну відповідальність аудитора за складання
аудиторської документації для аудиту фінансової звітності та на-
водить перелік інших МСА, які містять конкретні вимоги до до-
кументації [3].

Істотним недоліком для аудитора під час документування є те,
що в жодному з МСА не наводиться хоча б однієї форми робочо-
го документу аудитора (надалі — РДА), відсутні також вказівки
щодо складу показників таких документів. На нашу думку, при
перевірці, наприклад, податкових накладних з ПДВ, до переліку
обов’язкових реквізитів документа, які перевіряються, варто до-
дати ідентифікаційні номери платників-контрагентів (загальний і
податковий номер), пільгові та звільнені від оподаткування опе-
рації, їх суми тощо.

Запущеність у процедурах документування, низька якість ро-
бочих документів аудитора та їх недостатність призводять до ни-
зької якості перевірки і, відповідно, до невпевненої оцінки ауди-
тором ризиків суттєвого викривлення. У контексті перевірки
податків ці питання є ще актуальнішими, оскільки невпевненість
аудитора у розмірах суттєвих викривлень показників декларацій
може дорого коштувати замовнику (у разі повторної перевірки з
боку податкових органів і накладання штрафних санкцій) або ж
викликати сумніви податкових органів щодо якості аудиторської
перевірки.

Для покращення роботи аудитора вважаємо за необхідне ви-
користовувати робочий документ «Перелік отриманих докумен-
тів», наведений у табл. 2.

Також під час аудиту податків, обов’язковим завданням неза-
лежного аудитора є перевірка податкових декларацій про майно-
вий стан і доходи, за результатами перевірки яких пропонується
застосовувати документ «Перелік виявлених помилок і пору-
шень» (табл. 3).
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Таблиця 2
ПЕРЕЛІК ОТРИМАНИХ ДОКУМЕНТІВ

№
з/п

Назва
документу

Дата отри-
мання до-
кументу

Від кого
отримано

Достовірність
інформації

Короткий зміст
інформації
документа

1 Податкова
накладна

09.10.13 Головний
бухгалтер

Так

Покупець
ТОВ «Кристал»
Кількість това-
рів — 12 шт.,
на суму —
4550,45 грн

2 Договір 12.10.13 Головний
бухгалтер

Ні (невідповід-
ність сум з ін-
шими первинни-
ми документами,
відсутність ори-
гіналу документа
у продавця)

Договір про
співробітницт-
во з ТОВ «Кри-
стал»

Таблиця 3
ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК І ПОРУШЕНЬ

Податкова декларація про майновий стан і доходи
№ з/п Найменування

рядка Код Спосіб
обчислення Сума, грн Відхилення

(+/–), грн

Характер
порушення

1 Сума загаль-
ного річного
оподаткову-
ваного дохо-
ду

08 Рядок 01 ко-
лонки 3 +
рядок 02 +
рядок 04

98970,00 –3000,00 Виправлення
суми: зани-
жена сума
податку, що
підлягає
сплаті до бю-
джету

2 Зменшення
суми, яка під-
лягала пере-
рахуванню до
бюджету

16.02 Рядок 15 –
рядок 14

— 3000,00 Відсутній
розрахунок
суми

Безумовно, в процесі аудиторської перевірки відіграють важ-
ливу роль і функції внутрішнього аудиту підприємства. Незалеж-
ний аудитор перевіряючи стан будь-яких розрахунків платника
податків, збираючи усі необхідні докази співпрацює з внутрішнім
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аудитором, який у свою чергу повинен краще за всіх розуміти
стан господарських операцій підприємства та ймовірність випад-
ків шахрайства.

У публічних акціонерних товариствах, підприємств з інозем-
ними інвестиціями та холдингових компаній зазвичай створюють
внутрішні аналітичні відділи, висококваліфіковані аналітики
яких займаються оцінкою та слідкують за фінансовим станом по-
дій господарської діяльності підприємства. Для професійного
аналітика не є новим поняття «WACC (Weight Average Cost Of
Capital)», що означає — середньозважена вартість капіталу.

Даний показник використовується для оцінки необхідності ін-
вестування в цінні папери, проекти та дисконтування очікуваних
доходів від інвестицій, а також визначення вартості капіталу
компанії. Формула розрахунку показника виглядає таким чином:

( ),1 TWKWKWACC ddss −××+×=
де Ks — вартість власного капіталу;

Ws — частка власного капіталу (по балансу);
Kd — вартість позикового капіталу;
Wd — частка позикового капіталу (по балансу);
T — ставка податку на прибуток.
Але не є новиною і той факт, що в разі погіршення фінансово-

го стану суб’єкти намагаються приховувати такий перебіг подій,
побоюючись у подальшому визнання їх банкрутами, або навпаки,
іноді для ухилення від виконання зобов’язання визнають себе ба-
нкрутами.

Оскільки результати аналізу господарської діяльності підпри-
ємства є послугою цілком сумісною з контролем за веденням об-
ліку та складанням фінансової звітності, а також нарахуванням і
сплатою податків та інших обов’язкових платежів, то незалежний
аудитор під час проведення податкового аудиту має повне право
на отримання усієї необхідної інформації для формування дока-
зів, на основі яких буде висловлено його незалежну думку стосо-
вно подальшого функціонування суб’єкта господарювання.

Досліджуючи аналітичну інформацію, зокрема здійснюючи
перерахунок показника середньозваженої вартості капіталу, ау-
дитор охоплює одразу кілька важливих елементів перевірки:

— усі показники, для вираження у відсотках, спочатку беруть-
ся із фінансової звітності, що дає можливість аудитору перевіри-
ти їх на відповідність;
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— перевіряється сума позикового капіталу — кредиторської
заборгованості на початок та кінець періоду, звіряється інформа-
ція, яка надається підприємством та від третіх сторін (кредитних,
банківських установ);

— одним із важливих показників є ставка податку на прибу-
ток (Т), що дає можливість визначити її розмір;

— якщо ж суб’єкт господарювання оголошує себе банкрутом,
то невідповідність сум у розрахунку дає можливість встановити
фіктивність банкрутства.

Якщо будь-який з показників, що використовуються у фо-
рмулі (WACC) виявиться викривленим, це безумовно стане
підставою для сумніву аудитора щодо безперервності діяльно-
сті підприємства і враховуватиметься під час формулювання
аудиторських доказів та надання незалежного аудиторського
звіту. У зв’язку з цим, аудитору необхідно виконати додаткові
процедури: аналіз та обговорення з управлінським персоналом
грошових потоків, прибутку та інших відповідних прогнозів;
розгляд умов боргових зобов’язань та угод про позики і ви-
значення того, чи були вони порушені; запити до юрисконсу-
льта суб’єкта господарювання щодо існування судових позо-
вів або претензій та обґрунтованості оцінок їх результатів і
фінансових наслідків керівництвом; визначення достатності
фінансування для будь-якого запланованого вибуття активів
тощо.

На підставі отриманої інформації аудитор повинен також ви-
значити, чи існує суттєва невизначеність щодо спроможності
підприємства до безперервної діяльності. Оскільки, якщо така
невизначеність має місце, то далі необхідно буде визначення на-
скільки фінансова звітність достатньо та чітко описує події, що
можуть поставити під сумнів здатність подальшого функціону-
вання суб’єкта господарювання.

Результат отриманої інформації впливатиме на думку аудито-
ра. У випадку, коли фінансова звітність достатньо розкриває ін-
формацію, аудитор повинен висловити не модифіковану думку та
включити до аудиторського звіту пояснювальний параграф. Як-
що фінансова звітність недостатньо розкриває інформацію, ауди-
тор повинен висловити умовно-позитивну або негативну думку
залежно від конкретних обставин.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Отже, система оподаткування України зазнала чи-
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малих змін, з самого початку її становлення і до сьогоднішньо-
го дня. Недосконалість законодавчого регулювання відносин
між платниками податків і податковими органами зумовлює
відставання державної системи оподаткування від досвіду за-
рубіжних країн. Невирішеним на сьогодні залишається питан-
ня визначення найефективнішого інструменту, який забезпечу-
вав би контроль за дотриманням платниками податків усіх
вимог законодавства, підвищував ступінь довіри до суб’єктів
господарювання та стимулював платників до усвідомлення не-
обхідності законності та правомірності їх дій. Позитивним за-
лишається той факт, що підписання Генеральної угоди про
співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою
України та Державною податковою службою України дав мо-
жливість незалежному аудиту піднятись на «новий» рівень, що
підтверджує вагомість значення ролі аудиторської діяльності
України не лише як підприємницької діяльності, а й з точки
зору передумови покращення ефективності державного подат-
кового контролю. Незалежним аудиторам, в свою чергу варто
не забувати про якість послуг, які вони надаватимуть
суб’єктам, відповідально ставитись до процесу документуван-
ня під час перевірки. Одними з важливих аспектів чого є до-
тримання ними усіх вимог законодавчих та нормативно-
правових актів щодо роботи аудитора, вчасне слідкування за
можливостями їх змін і правильний підхід до документування
в процесі самої перевірки.
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РОЛЬ АУДИТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЫ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

АННОТАЦИЯ. Обнаружение недостатков налогового администрирова-
ния в Украине, по сравнению с опытом зарубежных стран, а также
определение роли независимого аудита, как предпосылки к повышению
эффективности налогового контроля являются наиболее привлекате-
льным источником дискуссий настоящего.
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В статье проанализировано значение и различия налогового и незави-
симого аудита, определены преимущества и недостатки государст-
венного администрирования налогов, по сравнению с оптом зарубежных
стран. Определено задачи независимого и налогового аудита в обеспе-
чении эффективности государственного контроля. Обоснование по-
дходов к усовершенствованию методов документирования аудиторских
проверок и контроля их качества, а также вычисление вариантов
укрытия финансовых результатов субъектами хозяйственной деяте-
льности в дальнейшем окажут содействие на улучшение качества ау-
диторских проверок. Благодаря увеличению количества аудиторских
проверок будет повышаться степень доверия пользователей и конт-
ролирующих органов к финансовой отчетности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налог, налоговый учет, система налогообложения,
администрирование налогов, независимый аудит, налоговый аудит.
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THE ROLE OF AUDITING IN TAX ADMINISTRATION
EFFICIENCY IMPROVEMENT IN UKRAINE

ABSTRACT. One of the most engaging sources of discussions nowadays are
detection of drawbacks of tax administration in Ukraine comparing to the
experience of foreign countries and determining the role of independent
auditing as a precondition for increasing efficiency of tax control.
The meaning and distinctions between tax and independent auditing are
analyzed in the article, advantages and drawbacks of state tax administration
are defined comparing to the practice of foreign countries. The tasks of tax and
independent auditing as to ensuring efficiency of state control are designated.
Justifying approaches to improving documentation on audit and controlling their
quality, also finding out the variants of concealing results of activity of entities
will facilitate the quality of audit in future. Level of trust of users and supervisory
authorities to financial statements will rise due to increasing the amount of
audit.

KEY WORDS: tax, tax accounting, tax system, tax administration, independent
auditing, tax auditing.




