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Проведено аналіз динаміки показників діяльності, що характеризують ефективність податкового кон8
тролю Маньківського відділення Тальнівської МДПІ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На данному етапі розвитку економіки України
організація ефективного податкового контролю набу#
ває важливого значення, оскільки рівень доходів зведе#
ного бюджету безпосередньо залежить від ступеня
ефективності діяльності податкових органів, що
здійснюють податковий контроль. Механізм здійснен#
ня контролю за виконанням дохідної частини бюдже#
ту, що визначає передумови належного і своєчасного
фінансування видатків бюджету, потребує негайного
вдосконалення. Для цього необхідно оцінити рівень
ефективності проведення податкового контролю та ви#
явити чинники, що його визначають.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питання оцінки ефективності подат#
кового контролю займалися такі вітчизняні дослідни#
ки, як Б.А. Карпінський [2], І.В. Литвинчук [3], В.А. Они#
щенко [4], А.П. Чередніченко [5], О.А. Шевчук [6] та ін.
Водночас дослідження ефективності податкового кон#
тролю, попри публікації з цієї проблематики, все ще за#
лишається логічно незавершеним. Відтак, значущість
ефективності податкового контролю зумовлюють не#
обхідність продовження досліджень у цій сфері.
МЕТА РОБОТИ
Оцінити ефективність діяльності Маньківського
відділення Тальнівської МДПІ у Черкаській області у
сфері податкового контролю, провести аналіз динамі#
ки показників діяльності відділення. Застосувати так#
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сономічний аналіз для всебічної оцінки ефективності
податкового контролю цього відділення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні органи державної податкової служби Ук#
раїни змінюють підходи до організації і проведення до#
кументальних перевірок, підвищують вимоги до попе#
реднього відбору суб'єктів підприємницької діяльності
для перевірок, впроваджують у життя нові критерії
відбору платників для включення до плану#графіка про#
ведення документальних перевірок. Якщо раніше усі
підприємства підлягали перевірці один раз на 2 роки, то
тепер — лише ті платники, які мають високий ступінь
ризику ухилення від оподаткування.
У Маньківському відділенні Тальнівської МДПІ у
Черкаській області пріоритет у сфері податкового кон#
тролю у 2009—2011 рр. надавався перевіркам ризико#
вих груп суб'єктів господарської діяльності,
підприємств оптово#роздрібної торгівлі й будівельної
галузі.
Головною метою цього рішення стало формування
ідеології партнерства, недопущення невмотивованого
податкового тиску та обмеження втручання державних
органів у господарську діяльність платника.
Внесено зміни до процедури планування перевірок
та розроблено автоматизовану систему по відбору плат#
ників до перевірки з використанням ризикоорієнтова#
ної системи.
Для оцінки організації контрольної роботи подат#
кового органу на практиці звичайно використовуються

Економiка та держава № 8/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Результати проведення податкових перевірок Маньківським відділенням Тальнівської МДПІ у черкаській
області за 2009—2011 рр.
ɉɨɤɚɡɧɢɤ

2009 ɪ.

2010 ɪ.

2011 ɪ.

Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɩɥɚɱɭɸɬɶ ɩɨɞɚɬɤɢ
% ɫɩɥɚɱɭɸɱɢɯ
Ⱦɨɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɢɫ ɝɪɧ.
ɡ ɧɢɯ ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɬɢɫ ɝɪɧ.

1353

1371

1286

1353
100
17,9

1371
100
13,4

1286
100
2,1

17,9

13,4

2,1

Ⱦɨɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ 1 ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ (ɜ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ), ɝɪɧ.

547

432

87,5

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
2011ɪ. ɜɿɞ
2009 ɪ.
- 4,95%
- 4,95%
Ɂɦɟɧɲɢɜɫɹ ɭ 8,5
ɪɚɡɿɜ
Ɂɦɟɧɲɢɜɫɹ ɭ 8,5
ɪɚɡɿɜ
Ɂɦɟɧɲɢɜɫɹ ɭ 6
ɪɚɡɿɜ

Джерело: розраховано автором на підставі даних Маньківського відділення Тальнівської МДПІ.

такі показники, як кількість документальних перевірок
організацій чи фізичних осіб (усього і на одного серед#
ньооблікового працівника), сума донарахованих по#
датків і штрафних санкцій (усього і до обсягу податків,
що надійшли у цілому по інспекції), відсоток стягнених
платежів до загальної суми донарахувань тощо. По#
рівняння податкових служб за цими показниками доз#
воляє акцентувати увагу на недоліках у контрольній
роботі і розробляти заходи щодо їх усунення. Однак
існуючу систему показників оцінки ефективності конт#
рольної роботи ще не можна визнати цілком сформо#
ваною й оптимальною. Якість податкового контролю
повинна визначатися також такими характеристиками:
вірогідність результатів перевірок, повнота охоплення,
обсяг і періодичність контрольних дій та ін.
Ефективність системи податкового контролю в ос#
таточному підсумку визначається ступенем збирання
податків або величиною донарахованих податків та ди#
намікою її зміни (зниженням останнього показника як
в абсолютному, так і відносному вираженні).
Розглянемо результати проведених податкових пе#
ревірок на прикладі діяльності Маньківського відділен#
ня Тальнівської МДПІ у Черкаській області (табл. 1).
Дані таблиці 1 свідчать, що кожен із зареєстрова#
них платників податків їх сплачує, крім того, донара#
ховані за результатами контрольно#перевірочної
діяльності суми податків і зборів завжди в повному
обсязі сплачуються до бюджету. Це свідчить про ефек#
тивну роботу Маньківського відділення Тальнівської
МДПІ.
Зменшення донарахованих зобов'язань у 2011 р. у
8,5 разів, порівняно з 2009 р., пояснюється впроваджен#
ням електронної звітності. Головною причиною цього
є те, що більша частина платників податків Маньківсь#
кого району не самостійно відправляють звітність, а
користуються послугами центру обслуговування плат#
ників податків, таким чином отримуючи додаткову кон#
сультацію і перевірку звітності перед її подачею. Що, у

свою чергу, значно зменшує кількість помилок, які мог#
ли б призвести до нарахування різного роду санкцій.
Проте, таку ефективність діяльності можна поясни#
ти також і відносно невеликою кількістю суб'єктів
підприємницької діяльності, яким надаються послуги,
що надає змогу проконтролювати кожного.
Сьогодні, враховуючи головну мету податкового
контролю — наповнення бюджетів усіх рівнів і держав#
них цільових фондів, яка відповідає завданням економ#
ічної й соціальної політики держави, для оцінки його
ефективності доцільно використовувати такі показни#
ки:
— коефіцієнт виконання запланованих податкових
надходжень, який розраховується як відношення фак#
тичних податкових надходжень до планових, позитив#
ним є значення коефіцієнта, що дорівнює або більше 1
за умови науково обгрунтованого планування податко#
вих надходжень;
— коефіцієнт своєчасності надходжень платежів у
бюджет. Він розраховується як відношення платежів,
які вчасно, у запланований звітний період, надійшли в
бюджет до нарахованих за звітний період податкових
платежів;
— загальний коефіцієнт ефективності податкового
контролю можливо визначати, якщо умовно прийняти
суми донарахувань за результатами контролю у відпо#
відному звітному періоді за 1, тоді у разі фактичного
надходження до бюджету всієї донарахованої суми по#
датковий контроль є ефективним, менше 1 — неефек#
тивним [2, с. 377].
Відносно сум донарахованих податків і штрафів, то
врахуванню у складі податкової заборгованості повинні
підлягати тільки ті донараховані суми за актами пере#
вірок, які дійсно встановлені з порушенням законодав#
ства і не оскаржуються платником податків у встанов#
леному законом порядку.
Розрахуємо ці коефіцієнти за даними Маньківсько#
го відділення Тальнівської МДПІ (табл. 2).

Таблиця 2. Розрахунок показників для оцінки ефективності діяльності Маньківського відділення Тальнівської МДПІ
за 2009—2011 рр.
ɉɨɤɚɡɧɢɤ

2009 ɪ.
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ
Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɢɫ ɝɪɧ.
25299,6
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɢɫ ɝɪɧ.
26820,2
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɱɚɫɧɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ
26820,2
ɛɸɞɠɟɬɭ, ɬɢɫ ɝɪɧ.
Ⱦɨɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ17,9
ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɢɫ ɝɪɧ.
ɡ ɧɢɯ ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɬɢɫ ɝɪɧ.
17,9
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɞɚɧɿ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
1,06
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɭ ɛɸɞɠɟɬ
1,0
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
1,0
ɤɨɧɬɪɨɥɸ

2010 ɪ.

2011 ɪ.

31345,8
32802,8
32802,8

34644,9
37768,3
37768,3

13,4

2,1

13,4

2,1

1,04

1,09

1,0
1,0

1,0
1,0

Джерело: розраховано автором на підставі даних Маньківського відділення Тальнівської МДПІ.
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1,00
1,00
1,00

81,31
93,34
94,33

4388,5
4878,6
5868,8

ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɜɢɬɪɚɬ, % (ɏ8)

1,00
1,00
1,00

% ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ
ɩɨɞɚɬɤɢ (ɏ7)

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɏ5)

1,06
1,04
1,09

Ɋɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɬɢɫ
ɝɪɧ (ɏ6)

Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɏ4)

26820,2
32802,8
37768,3

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɫɬɿ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɭ
ɛɸɞɠɟɬ (ɏ3)

Ɋɿɜɟɧɶ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ, ɬɢɫ ɝɪɧ (ɏ1)

2009
2010
2011

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ (ɏ2)

Ɋɨɤɢ

Таблиця 3. Вихідні дані для розрахунку таксономічного показника ефективності проведення податкового контролю

100
100
100

1,23
1,20
1,07

Джерело: розраховано автором на підставі даних Маньківського відділення Тальнівської МДПІ.
Таблиця 4. Матриця спостережень
ɏ

26820,2
32802,8
37768,3

1,06
1,04
1,09

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

81,31
93,34
94,33

4388,5
4878,6
5868,8

100
100
100

1,23
1,20
1,07

Джерело: розраховано автором.
Таблиця 5. Матриця стандартизованих значень

Z

0,83
1,01
1,16

1,00
0,98
1,03

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

0,91
1,04
1,05

0,87
0,97
1,16

1,00
1,00
1,00

1,05
1,03
0,92

Джерело: розраховано автором.
Таблиця 6. Елементи розрахунку коефіцієнта таксономії
C2009
C2010
C2011

0,4904
0,2769
0,0412

d1
d2
d3

0,7706
0,4351
0,0647

K1
K2
K3

0,2294
0,5649
0,9353

Джерело: розраховано автором*.

Проаналізувавши обчислені у таблиці 2 коефіцієн#
ти, можна зробити висновок про ефективність роботи
цієї ДПІ. Податкові платежі надходять вчасно, у повно#
му обсязі, та розмір фактично сплачених податкових зо#
бов'язань більший, ніж заздалегідь планується.
Актуальним на сьогодні є розрахунок інтегрально#
го показника ефективності податкового контролю, ос#
новою якого є таксономічний метод, що узагальнює
вплив великої кількості факторів, які всебічно характе#
ризують рівень ефективності податкового контролю [1].
Для оцінки ефективності організації податкового кон#
тролю у Маньківському відділенні Тальнівської МДПІ в
динаміці використано такі основні показники: рівень зібра#
них податкових надходжень, коефіцієнт виконання зап#
ланованих податкових надходжень; коефіцієнт своєчас#

ності надходжень платежів у бюджет; загальний ко#
ефіцієнт ефективності податкового контролю; коефіцієнт
економічної ефективності податкового контролю; рівень
податкового боргу; відсоток платників, які сплачують по#
датки; питома вага витрат у податкових надходженнях.
Таксономічний аналіз ефективності податкового
контролю Маньківського відділення Тальнівської МДПІ
за період із 2009 р. по 2011 р. наведено в табл. 3.
Наступним кроком є формування матриці спосте#
режень (Х), що включає в себе показники (елементи мат#
риці), виражені в спеціальних одиницях виміру (табл. 4).
Необхідно стандартизувати показники, визначивши
середнє значення за кожним із них, оскільки матриця
спостережень містить показники з різними одиницями
виміру (табл. 5):

100,00%

93,53%

90,00%
80,00%
70,00%
56,49%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

22,94%

20,00%
10,00%
0,00%
2009̬.

2010̬.

2011̬.

Рис. 1. Динаміка змін коефіцієнта таксономії
Джерело: розроблено автором.
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X1 сер= 32 463,77;
X2 сер = 1,06; X3 сер = 1,00; X 4 сер
= 1,00;
X5 сер = 89,66; X6 сер = 5 045,30; X7 сер = 100,00;
X8 сер = 1,17.
Стандартизація показників проводиться за форму#
лою:

2011 р., причому показник таксономії стрімко зростав
протягом періоду 2009—2011 рр.
Головними факторами, що вплинули на позитивну
динаміку показника та підвищили рівень ефективності
податкового контролю у 2011 р. до 93,53 %, є значне
збільшення суми податкових надходжень, а також своє#
часність сплати усіх податкових надходжень.
(1).

Позитивною тенденцією 2011 р. стало зростання
обсягу
податкових надходжень при зменшенні кількості
Проведемо розподіл усіх ознак на стимулятори і де#
платників,
що фактично сплачують податки. Дані показ#
стимулятори. Критерієм цього розподілу виступатиме
характер впливу кожного з показників на кінцевий ре# ники у 2011 р. найбільші за аналізований період.
зультат. Ознаки, які надають позитивний (стимулюю#
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
чий) вплив на загальний рівень розвитку об'єкта, нази#
РОЗВІДОК
ваються стимуляторами і набувають максимальних зна#
Оцінка ефективності податкового контролю та ви#
чень, а ознаки, що уповільнюють розвиток даного об#
'єкта, — дестимуляторами і набувають мінімальних зна# явлення факторів, що найбільше впливають на його по#
чень. На основі цього розподілу побудуємо вектор#ета# глиблення, становить складне завдання, яке має на меті
лон, елементи якого мають координати X0i та форму# виявлення найбільш важливих показників ефективності
податкового контролю. Важливого значення набуває
ються зі значень показників за формулою:
метод таксономічного аналізу, який дозволяє дати уза#
гальнюючу оцінку рівня ефективності організації подат#
(2).
кового контролю.
У цьому випадку рівень зібраних податкових надход#
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