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ПОДАТКОВІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
 
У статті досліджено структуру та функції 
суб’єктів Державного фінансового 
контролю та податкових органів, зокрема 
тих, які займаються податковим контролем; 
проаналізовано бюджетне фінансування 
органів Державної податкової служби 
України; розглянуто сучасний стан 
контролюючих органів. 

In the article the structure and functions of 
subjects of State financial control and tax 
organsare invstigated in particular, those 
which are engaged in tax control; the 
budgetary financing of organs of Government 
tax service of Ukraine is analysed; the modern 
state of supervisory organs is considered. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Особливим видом діяльності 
органів виконавчої влади є здійснення контролю та організаційно-правове забезпечення  
заходів з перевірки. З метою ефективного використання державних фінансових ресурсів 
необхідна раціональна організація контрольно-перевірочної роботи. Обов’язковим 
елементом управління економічною сферою діяльності держави є організація фінансового 
контролю,  що сприятиме наповненню бюджету шляхом своєчасної сплати податків та 
дотримання фінансової дисципліни. Складовою державного фінансового контролю є 
податковий контроль. 

Пріоритетною метою модернізації суб’єктів державного фінансового контролю 
України, зокрема податкового контролю, є створення ефективної, надійної, дієвої, 
професійної структури європейського зразка, покликаної закріпити довіру суспільства до 
працівників податкових органів і сприяти розвитку держави. Ефективність проведення 
податкового контролю залежить в певній мірі від роботи органів податкової служби 
України. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питаннями організації та 
функціонування органів Державної податкової служби України займались такі вчені, як  
С.  І.  Юрій,  В.  І.  Стоян,  М.  Й.  Мац,  Л.  В.  Гуцаленко,  А.  В.  Дерій,  М.  М.  Коцупатрий та 
інші. Аналіз існуючих проблем та розробку напрямів удосконалення здійснювали такі 
науковці, як І. А. Студілко, Н. В Пономар. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, на  
думку автора, не достатньо уваги приділялось розгляду структури та функціонування 
податкових органів як суб’єкта державного фінансового контролю. Ефективність 
здійснення фінансового контролю України залежить, в певній мірі, від роботи  
органів податкової служби України. Саме тому в контексті оновлення чинного 
податкового законодавства України, насамперед з питань податкового контролю, досить 
важливим є аналіз наукових, нормативних, фахових періодичних джерел, 
систематизація наявних положень щодо контрольної діяльності органів Державної 
податкової служби України. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження податкових органів як 
суб’єкта здійснення державного фінансового контролю, аналіз їх діяльності на сучасному 
етапі та фінансування з боку держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державний фінансовий контроль 
здійснюється органами законодавчої (представницької) і виконавчої влади України.  
До системи органів державного фінансового контролю входять: Верховна Рада України, 
Міністерство фінансів, Рахункова палата, органи Державної контрольно-ревізійної 
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служби (далі ДКРС), Державного казначейства, Державної податкової служби, Державної 
митної служби, аудитори та аудиторські служби. Однак, якщо Рахункова палата і ДКРС є 
спеціальними органами державного фінансового контролю, тобто контроль є основним і 
єдиним завданням цих органів, то Державна податкова служба, Державне казначейство, 
внутрівідомчі контрольно-ревізійні підрозділи виконують контрольні функції паралельно  
з іншими покладеними на них завданнями; вони зобов'язані контролювати лише окремі 
напрямки руху державних коштів. 

Зв’язок між органами державного фінансового контролю наведений на рис.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Суб’єкти державного фінансового контролю. 
Для здійснення державного фінансового контролю за дотриманням податкового 

законодавства створені органи державного податкового контролю. Відповідно до 
чинного законодавства повноваженнями органів податкового контролю наділена 
Державна податкова адміністрація України,  яка створена відповідно до Закону України 
№ 509-ХІІ від 4.12.1990 року «Про Державну податкову службу в Україні» [1]. 
Державна податкова служба України – найбільша за чисельністю контролююча служба 
в нашій державі, де налічується трохи більше ніж 62 тисячі працівників 
[2, с.167–180; 3].. 

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова 
адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, 
в областях, в містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, 
містах (крім міст Києва та Севастополя),  в районах міст.  Ця структура показана на 
рис.2. 

До складу органів державної податковими служби входять відповідні спеціальні 
підрозділи з боротьби із податковими правопорушеннями (податкова міліція).Органи 
Державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими 
органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, 
внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-
ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з 
податковими службами інших держав. 

У структурі ДПС, згідно з даними офіційного сайту ДПСУ, існує 24 відокремлені 
управління та департаментів. Автор пропонує більш детально розглянути лише ті з них,  які 
безпосередньо стосуються  податкового контролю [4]. 

Органи державного фінансового контролю 

Контролюючі органи виконавчої влади Контролюючі органи законодавчої 
влади 

Державна контрольно-ревізійна служба 
Рахункова палата 

Державна податкова служба 

Державне казначейство 

Держкомісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

Управління контролю фінансових 
ринків, ліцензування та нагляду 

Верховна Рада України 
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Рис. 2. Система органів Державної податкової служби України 
 

Відповідно до ст. 62 Податкового кодексу України (далі ПК), податковий контроль 
здійснюється шляхом:  
– ведення обліку платників податків;  
– інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;  
– перевірок та звірок дотримання податкового законодавства. 

Отже, у здійснені податкового контролю задіяні Департамент інформатизації та обліку 
платників податків та Департамент податкового контролю. 

Основними завданнями Департаменту інформатизації та обліку платників податків (рис. 3) є: 
– організація інформаційно-аналітичного забезпечення процесів адміністрування та їх 

автоматизація; 
– реєстрація та ведення обліку платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, 

пов’язаних з оподаткуванням; 
– формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного 

банку даних про платників податків –  юридичних осіб та інших реєстрів,  ведення яких 
покладено законодавством на органи державної податкової служби; 

– розробка форм податкових документів і забезпечення їх затвердження в установленому 
порядку. 

Основні функції Департаменту інформатизації та обліку платників податків наглядно 
відображають його структурні підрозділи: 

 
Управління впровадження,      Управління ведення баз даних,  
супроводу та експлуатації              програмного та технічного  
інформаційно-аналітичних                                     забезпечення 
систем (ІАС) 

 
 
 
 
 
 

Управління реєстрації                                                                             Відділ ведення податкової 
та обліку платників податків                                                              звітності та Єдиного реєстру  

                                                                                                              податкових накладних 
 

Рис. 3. Структура Департаменту інформатизації та обліку платників податків 
 

Органи державної податкової служби 
України 

Державна податкова адміністрація 
України 

ДПА АР Крим ДПА в областях ДПА в містах Києві та Севастополі 

ДПА в районах ДПА у великих містах (крім 
Києва та Севастополя) 

ДПА в районах великих міст 

 

Департамент інформатизації та обліку 
платників податків 
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Основними завданнями Департаменту податкового контролю (рис. 3) є: 
– здійснення контролю за додержанням податкового та валютного законодавства, 

правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних 
цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, 
установлених законодавством;  

– виконання безпосередньо, а також організація роботи державних податкових 
адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов’язаної із здійсненням контролю за 
своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів 
(обов’язкових платежів); контролю за додержанням порядку проведення готівкових 
розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за 
наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та 
ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 
відповідно до закону, торгових патентів;  

– розробка проектів законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та 
методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за 
додержанням законодавства.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура Департаменту податкового контролю 
 
Видатки на утримання органів державної податкової служби визначаються Кабінетом 

Міністрів України і фінансуються з державного бюджету (табл.1). 
 

Таблиця 1 
Доходи Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень  

за 2011–2012 рр.[6; 7] 
 

 Показник, тис. грн 2011 рік 2012 рік 
Загальний фонд 236426679,7 289123287,2 
Спеціальний фонд 20540356,1 19369765,7 
Всього 256967035,8 308493052,9 
 

Дослідивши загальний дохід держави за рахунок податкових платежів, можна зробити 
висновок, що абсолютна різниця між показниками 2011 та 2012 року має позитивне значення, 
що означає його збільшення, зокрема на 20,05% (51526017,1 тис. грн.). Обсяг надходжень зріс 
до Загального фонду Державного бюджету у той час, коли до Спеціального скоротився. 

Департамент податкового контролю 

Управління 
супроводження 
перевірок 

Управління планування та 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення податкового 
контролю 

Управління контролю за 
фінансовими установами та 
операціями у сфері ЗЕД 

- відділ перевірок 
великих підприємств; 
- відділ спеціальних 
перевірок; 
-  відділ контролю за 
проведенням готівко- 
вих розрахунків; 
- відділ супро- 
водження особливо 
важливих перевірок. 

- відділ планування та 
організації податкового 
контролю; 
- відділ інформаційного 
забезпечення та аналітичної 
роботи; 
- відділ перевірок якості 
податкового контролю, 
розробки та аналізу 
податкового законодавства. 

- відділ організації 
перевірок банківських 
установ; 
- відділ організації 
перевірок небанківських 
установ; 
- відділ контролю у сфері 
ЗЕД 
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Використовуючи основні статистичні дані про діяльність державної податкової служби 
України, затверджені Головою ДПС України В. Ю. Захарченко від 20 жовтня 2011р. [2], 
проведемо комплексний аналіз відповідних показників. Для уникнення нагромадження та 
більш наочного відображення тенденцій будуть використовуватися дані, які стосуються 
лише юридичних осіб. Отримані результати представимо в табл. 2. 

Таблиця 2 
Основні показники контрольної роботи Держаної податкової служби України  

за 2005-І півріччя 2011 рр. 

 
Протягом періоду, що досліджується, значних коливань абсолютних показників 

кількості виїзних перевірок не виявлено. У 2008 році даний показник досягнув свого 
найбільшого значення та дорівнював 215436 перевірок. З 2008 р. по теперішній час 
зберігається тенденція до скорочення їх кількості. 

Обсяг невиїзних перевірок значно перевищує кількість виїзних. Це спричинено тим, 
що камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком,  при цьому 
спеціальне рішення керівника органу ДПС непотрібно, а згода платника податків та його 
присутність не обов’язкова. З наведених даних видно поступове збільшення кількості таких 
перевірок,  що на думку автора,  є позитивним,  оскільки не відволікає юридичну особу від 
процесу господарювання, потребує менших затрат як часу, так і фінансування податкових 
органів. 

Наступним кроком на шляху дослідження контрольних дій ДПС буде розгляд 
динаміки надходжень, які стосуються наповнення Державного бюджету. Отримані 
результати відобразимо на рис.5. 

Отже, можна зробити висновок, що найбільший обсяг надходжень здійснюється за 
рахунок донарахованих сум, тобто тих сум, на які платники податків занизили свої 
зобов’язання перед державою (від 2796702 тис. грн. до 14695816 тис. грн. в рік).  

Результати діяльності органів ДПС свідчать про тенденцію до зростання обсягів 
донарахованих сум, особливо стрімкий ріст відбувся у 2010 році (14695816 тис.грн.). 

На другому місці за розміром надходжень знаходяться суми штрафних санкцій, які в 
середньому складають 1845304 тис. грн. на рік.  

№ Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. І пів.  
2010 р. 

І пів. 
2011 

р. 

1 

Кількість 
виїзних 

перевірок, 
шт. 

193092 183323 210803 215436 189542 203689 96716 93170 

2 

Кількість 
камеральних 

перевірок, 
шт. 

262187 347596 373319 359605 375486 382034 199841 16681
3 

3 Всього 
перевірок 455279 530919 584122 575041 565028 585723 296557 25998

3 

4 Дорахування, 
тис. грн. 3035660 3048739 2796702 3845917 9314271 14695816 10749598 25775

34 

5 
Штрафні 

санкції, тис. 
грн. 

1661267 2027413 1477216 1739071 1628637 2538219 771294 63979
8 

6 Пеня, тис. 
грн. 817974 777552 459262 328925 301933 417532 172025 25938

4 
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Рис. 5. Динаміка надходжень до Державного бюджету за рахунок проведення 
контрольних дій органами ДПС за 2005 – І півріччя 2011 рр. 

 
Останнє місце займає пеня, яка являє собою плату у вигляді процентів, нараховану на 

суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв’язку 
з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання. Динаміка даного показника, свідчить 
про поступове скорочення його обсягу з кожним наступним роком. 

Необхідно розглянути витрати держави на утримання органів ДПСУ. Дані 
відображено у табл. 3. 

 

Таблиця 3 
Видатки з Державного бюджету України на утримання ДПСУ за 2011–2012 рр. [6; 7] 

Загальний фонд, тис.грн. 
з них 

Найменування Всього Видатки 
споживання Оплата праці 

Комунальні 
послуги та 
енергоносії 

Видатки 
розвитку 

Видатки Державній податковій службі 
2011 рік 4031154,0 3934012,05 2588816,1 125531,2 97141,5 
2012 рік 3923836,4 3754196,2 2393503,2 149052,7 169640,2 

Спеціальний фонд, тис. грн. 
Видатки Державній податковій службі 

2011 рік 671796,1 570227,9 497,0 401,5 101541,2 
2012 рік 595052,5 495244,3 850,0 607,9 99808,2 

 
Розглядаючи видаткову частину Державного бюджету на фінансування ДПСУ, було 

з’ясовано певні аспекти. Держане фінансування із Загального фонду в 2012 році порівняно з 
попереднім скоротилося на 2,66% (тобто на 107317,6 тис. грн.), що спричинено зменшенням 
видатків на споживання, зокрема на оплату праці. Такий факт має місце, оскільки, у рамках 
оптимізації системи органів виконавчої влади скорочено штатну чисельність працівників 
центрального апарату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 
2011 року № 937 «Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних 
органів виконавчої влади» на 20 відсотків (366 одиниць) [8].  

Видатки на розвиток, навпаки, зросли на 74,63% (тобто на 72498,7 тис. грн.)  
що загалом є явищем позитивним, але не в той час, коли країна переживає бюджетний 
дефіцит.  

Голова ДПС України О. Клименко затвердив наказом вимоги до сервісних центрів з 
обслуговування платників та стандарти якості послуг. Прес-служба ДПС України 
зазначила:«сервісні центри обладнають залами чекання з Wi-Fi та плазмовими екранами, на 
яких транслюватиметься важлива інформація для платників. Для зручності також будуть 
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встановлені платіжні термінали, де можна відразу сплатити податки, інші обов’язкові 
платежі тощо… До кінця 2012 року такі центри буде відкрито при кожній податковій 
інспекції країни….» [9]. 

Спеціальний фонд Державного бюджету України включає доходи Державного 
бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) та видатки Державного бюджету 
України, які провадяться за рахунок цих доходів (спеціальні видатки). Порівнюючи доходи 
та видатки держави зі Спеціального фонду державного бюджету зрозуміло, що податкові 
органи повністю покривають свої витрати. 

Більшість науковців,  досліджуючи діяльність податкових органів,  зокрема під час 
здійснення контрольно-перевірочних заходів, наголошують на тому, що ДПСУ має багато 
недоліків. Наприклад, Н. В.Пономар у своїй роботі, присвяченій вдосконаленню Податкової 
служби України, наголошує: «…сьогодні не можна стверджувати, що організація та 
діяльність податкової служби наблизилась до європейського рівня. Характер відносин між 
органами податкового контролю і платниками податків можна окреслити як такий, що 
викликає взаємну недовіру. Причинами цього є довільні тлумачення податківцями 
податкового законодавства, завищення своїх службових повноважень, ігнорування призумції 
невинності стосовно платників податків, вияви бюрократичного свавілля та корупції, що 
призводять до матеріальних бізнесових втрат» [3].  

Однак працівники органів ДПС,  в свою чергу,  наголошують:«Більшість українців 
позитивно оцінюють роботу податківців», так навіть був названий звіт про підсумки 
опитування, проведеного органами ДПС України та Всеукраїнською громадською 
організацією «Асоціація платників податків України» у 2011 р. [10]. 

Всеукраїнське опитування платників податків щодо діяльності органів ДПС, 
проведене тими ж регіональними податковими органами протягом першої декади лютого 
2012 р., свідчить про те, що більшість опитаних (86,8%) оцінюють роботу органів ДПС у 
цілому позитивно. Лише незначна частка респондентів (1,5%) вважає їхню роботу 
негативною. Деякі платники податків ухиляються від оцінювання діяльності податкової 
служби (11,7%). Основні зауваження серед бухгалтерів та керівників підприємств викликає 
затвердження Податкового кодексу України [11]. 

Отже, вкрай важливим залишається питання підвищення професіоналізму працівників 
податкової служби. Адже саме від його рівня зрештою залежатимуть якість обслуговування 
платників податків та успішна реалізація реформ у сфері оподаткування. Ефективність 
управління кадрами в системі органів ДПС України є оцінка їхньої праці, яка вимагає 
розробки відповідних нормативів. Не маючи нормативів на типові операції, не можна чітко 
оцінити роботу відповідних органів, а тому неможливо винагороджувати їх, забезпечувати 
відповідну мотивацію до активнішої праці. Удосконалення роботи органів Державної 
податкової служби сприятиме прискоренню модернізації ДПС, покращенню взаємовідносин 
із платниками податків,  а також істотно підвищить рівень довіри громадськості до 
державних податкових органів. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Для здійснення державного 
фінансового контролю за дотриманням податкового законодавства створена Державна 
податкова служба України. 

У здійснені податкового контролю задіяні Департамент інформатизації та обліку 
платників податків та Департамент податкового контролю. 

Видатки на утримання органів державної податкової служби визначаються Кабінетом 
Міністрів України і фінансуються з державного бюджету. 

Досліджуючи загальний дохід держави за рахунок податкових платежів з’ясувалося, 
що порівняно з минулим роком він збільшився на 20,05%.  

Держане фінансування ДПСУ із Загального фонду в 2012  році порівняно з 
попереднім скоротилося на 2,66%, що спричинено зменшенням видатків на споживання, 
а видатки,в свою чергу, навпаки, зросли на 74,63%, що є, на думку автора, явищем 
позитивним. 
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Порівнюючи доходи та видатки держави зі Спеціального фонду державного бюджету 
зрозуміло, що податкові органи повністю покривають свої витрати. 

Всеукраїнське опитування платників податків щодо діяльності органів ДПС протягом 
першої декади лютого 2012 р. свідчить про те, що більшість опитаних (86,8%) оцінюють 
роботу органів ДПС у цілому позитивно. Однак вкрай важливим залишається питання 
підвищення професіоналізму працівників податкової служби.  

Розвиток будь-якої організації залежить насамперед від успішної роботи з кадрами і 
це повною мірою стосується кадрової структури Державної податкової служби України, яка 
лише починає формуватися, накопичуючи власний досвід та використовуючи надбання 
розвинутих країн світу. 
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