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На підставі критичного огляду наукових підходів досліджено сучасну проблематику класифікації мето-
дів податкового аудиту в системі незалежного фінансового контролю. Запропоновано систематизувати 
методи контролю з урахуванням їх універсальної природи та саме на такому підґрунті упорядковувати 
методичні прийоми податкового аудиту, синтезуючи при цьому специфіку методичних прийомів держав-
ного та недержавного контролю.

Ключові слова: методи у сфері державного та недержавного фінансового контролю, класифікація 
методів (методичних прийомів), синтезований комплекс спеціальних методичних прийомів податкового 
аудиту.

На основании критического обзора научных подходов исследована современная проблематика клас-
сификации методов налогового аудита в системе независимого финансового контроля. Предложено си-
стематизировать методы контроля с учётом их универсальной природы и именно на таком основании 
классифицировать методические приемы налогового аудита, синтезируя при этом специфику методи-
ческих приёмов государственного и негосударственного контроля.

Ключевые слова: методы в сфере государственного и негосударственного финансового контроля, 
классификация методов (методических приемов), синтезированный комплекс специальных методических 
приемов налогового аудита.

On the basis of critical review of scientific approaches is investigated modern problems of classification of meth-
ods of tax audit in the system of independent financial control. In the work proposed to systematize the methods of 
control given their universal nature, and on this basis to classify methods of tax audit, suggesting the specificity of 
the instructional techniques in the field of state and non-state control.

Keywords: methods in the sphere of state and non-state financial control, classification of methods (instructional 
techniques) synthesized a complex of special techniques of tax auditing.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. на сучасному етапі процеси 
глобалізації економіки, розширення меж еко-
номічної діяльності суб’єктів господарювання 
зумовлюють стрімкий розвиток податкового 
аудиту в практиці незалежного фінансового 
контролю. це вимагає розробки основних поло-
жень теорії та практики податкового аудиту, їх 
наукового обґрунтування. на сьогодні теоре-

тико-методологічний і практичний базис подат-
кового аудиту в узагальненому сенсі синтезує 
положення традиційного аудиту та державного 
податкового контролю. у контексті саме такого 
синтезу варто досліджувати теоретичні та прак-
тичні основи податкового аудиту. звичайно, у 
рамках даної статті не представляється можли-
вим опрацювати всю проблематику теоретично-
методологічних засад податкового аудиту, але 
започаткувати пошук у цьому напрямі з розкрит-
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тям окремих питань за означеною тематикою 
цілком можливо. у цьому зв'язку досить важ-
ливим представляється дослідження сучасної 
проблематики систематизації методів (методич-
них прийомів) податкового аудиту на підставі 
критичного огляду наукових ставлень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проблемні аспекти 
систематизації методів у сфері фінансового 
контролю висвітлювалися у працях відомих 
вітчизняних та зарубіжних учених: в.Ф. Макси-
мової, о.Є. найденко, с.М. Попової, Є.о. зака-
лінської, н.М. Проскуриної, М.б. Гупаловської 
та ін. авторами досліджувалися питання класи-
фікації фінансового контролю за його окремими 
складниками, що стало важливою передумовою 
подальших досліджень у напрямі систематиза-
ції методів і у сфері податкового аудиту.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розкриття проблем-
них питань систематизації методів податкового 
аудиту у сфері незалежного фінансового контр-
олю та розробка синтезованої класифікаційної 
моделі методів (методичних прийомів) на під-
ставі сучасного осмислення їх універсальних 
властивостей.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. всеосяжність методів контролю 
з властивою йому системою підпорядкованих 
складників не могла не позначитися на побудові 
класифікації методів. нині в науковому оточенні 
загальновизнана необхідність систематизувати 
методи для найбільш глибокого усвідомлення їх 
сутності та виявлення специфіки, що, звичайно, 
сприятиме підвищенню дієвості контрольного 
процесу в системі управління суб’єктом госпо-
дарювання. разом із тим у фаховій літературі не 
спостерігається єдності в поглядах учених щодо 
класифікації методів, вибору ознак їх упорядку-
вання. При цьому не можна не відзначити, що 
більшість науковців досить позитивно сприймає 
наявну концепцію функціонування багаторівне-
вої систематизації методів наукового пізнання, 
за якою методи (за ступенем загальності та 
сферою застосування) поділяються на філо-
софські, загальнонаукові, дисциплінарні, між-
дисциплінарні методи дослідження та методи 
спеціальних наук [1, с. 22].

у цьому сенсі заслуговують уваги напрацю-
вання в.Ф. Максимової, в яких автор, аналізу-
ючи метод економічного контролю, акцентує 
увагу на методах, що «підкреслюють зв’язок 
прикладних наук в єдиному науковому про-
сторі з економіки», та на такому підґрунті про-
понує систематизувати методи за кроками 
декомпозиції з виділенням базової класифікації 
методів дослідження (базовий метод, загаль-
нонаукові методи, методи інших наук, власний 
метод економічного контролю), класифікації 
методів за визначенням і за елементами [2]. 

у цілому погоджуючись із декомпозиційним під-
ходом дослідниці та приймаючи його за основу 
в розкритті систематизації методів податкового 
аудиту, слід зазначити, що більшість фахівців у 
такому ж логічному контексті пропонує класи-
фікувати методи, але з обмеженням їх розпо-
ділу на групи, виділяючи тільки загальнонаукові 
методи, що ґрунтуються на категоріях теорії 
пізнання і використовуються в різних галузях 
знань, та спеціальні, які застосовуються без-
посередньо у фінансовому контролі [3, с. 551; 
4]. При цьому спеціальні методи зазвичай роз-
глядаються науковою спільнотою як специфічні 
прийоми контролю [5; 6, с. 76].

н.М. Проскуріна пропонує систематизувати 
методи аудиту за такими видами, як: загально-
наукові (методи історичності, логічності, сис-
темності та ін.); властиві аудиту (спеціальні та 
методи суттєвості); нормативно-правові; емпі-
ричні або сенсорні (деталізації, групування, 
елімінування та ін.); методи інших наук (інфор-
маційні, статистичні, комбінаторні, аналітичні 
та ін.) [7, с. 43]. Проте в наукових колах нерідко 
зазначається, що «немає потреби окремо виді-
ляти запозичені методи через взаємопроник-
нення методів одних наук в інші та загальні 
(філософські) методи пізнання і загальнона-
укові методи через їх схожість» [4] або, неви-
правдано створюючи безліч так званих істотних 
ознак, надмірно деталізувати групи методів.

р.р. кулик, розробляючи структуру методології 
аудиту, класифікує методи на загальнонаукові, 
притаманні фінансово-господарському контролю, 
специфічні [8, с. 104]. у подальшому дослідник 
групує загальнонаукові методи на наукові методи 
емпіричного та теоретичного дослідження, 
загальнологічні методи пізнання, специфічні 
методи досліджень [8, с. 114]. Доцільність такого 
групування викликає певний сумнів. річ у тому, 
що властивостями будь-якого методу (зокрема, 
загальнонаукового) є теоретичний базис та емпі-
рична апробація, тому виділення у чистому виді 
таких груп методів, на наше переконання, не є 
достатньо мотивованим. також потребує пояс-
нень і розподіл загальнонаукових методів на 
загальнологічні та специфічні методи досліджень.

на загальнонаукові, прикладні та соціоло-
гічно-психологічні розподіляє методи податко-
вого контролю автор навчального посібника 
«Податковий контроль» [9, с. 37].

і.і. Гончар в аудиторському контролі пропо-
нує додати комп’ютерні методи до загальнонау-
кових та спеціальних груп [10, с. 367]. 

низка науковців групує методи контролю 
залежно від їх складності (складні та прості 
способи) або виходячи з місця контролю в сис-
темі наук та їх взаємозв’язку (загальнонаукові 
методи та методи відповідних наук: загальні 
методи менеджменту, обліку, контролю, еконо-
мічного аналізу тощо) [11, с. 41].

Позитивно сприймаючи аргументацію вче-
них, слід зазначити, що систематизація методів 
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податкового аудиту здійснюється за ознаками, 
аналогічними системі фінансового контролю 
у зв'язку з тим, що методи є універсальними, 
практично єдиними незалежно від складників, 
різновидів та форм контролю. у цьому сенсі, 
пам'ятаючи принцип «бритви (леза) оккама», 
вважаємо недоцільним пропонувати власне 
упорядкування методів податкового аудиту у 
сфері фінансового контролю через відсутність 
потреби множити вже наявні класифікації. варто 
лише унаочнити найбільш поширене серед нау-
кової спільноти групування методів фінансового 
контролю (у тому числі за його видами) за сту-
пенем узагальнення (табл. 1).

на сучасному етапі спеціальні методи у 
сфері незалежного фінансового контролю пред-
ставлені безліччю методичних прийомів, які 
застосовуються в аудиторських процедурах ‒ 
відповідних діях аудитора. у цьому зв'язку не 
можна не зазначити, що відсутність інституцій-
ного закріплення та різні підходи до природи 
методу у науковому середовищі призвели до 
численного тлумачення його компонентів та їх 
упорядкування. 

так, колективом авторів підручника «аудит 
(основи державного, незалежного професій-
ного та внутрішнього аудиту)» метод аудиту 
визначається за такими складниками, як мето-
дичні прийоми проведення аудиторської пере-
вірки (фактична, документальна, зустрічна 
перевірки, опитування, обстеження тощо) та 
методичні прийоми її організації (суцільна, 
вибіркова тощо) [12, с. 37; 13].

у низці навчальних посібників з аудиту спеці-
альні методи представлені групою методичних 
прийомів: органолептичних, документальних (у 
вигляді перевірок за видами) [6, с. 76], розра-
хунково-аналітичних [13; 14] та узагальнення і 
реалізації результатів аудиту [15; 16]. Подібна 
логіка в систематизації методичних прийомів 
контролю простежується і в авторів навчаль-
ного посібника «внутрішньогосподарський 
контроль» [17, с. 58] та навчально-практичного 
посібника «організація податкового контролю» 
[18, с. 170–186].

розглядаючи аудит як практичну діяльність, 
колектив авторів навчального посібника «аудит, 
методика і організація» розподіляє методичні 
прийоми на групи щодо визначення кількісного 
й якісного стану об'єктів аудиту (огляд, перера-
хунок, вимірювання, аналіз тощо), відхилення 
стану об'єктів від діючих правил (зіставлення 
показників) та оцінки стану об'єктів у часовому 
діапазоні (оцінка показників) [13]. схоже угрупу-
вання методичних прийомів пропонує і М.і. бон-
дар, досліджуючи теорію та практику аудита на 
підприємствах агропромислового комплексу [19].

низка науковців поділяє спеціальні прийоми 
аудиту на прийоми фактичного (інспекція, інвен-
таризація та ін.) і документального контролю 
(огляд, запит, експертна оцінка, тестування та 
інші) [20; 21, с. 39].

Подібні методичні прийоми виділені дослід-
никами й у сфері податкового контролю з угру-
пуванням за класифікаційними ознаками або 
без угрупування [22, с. 173]. слід зазначити, що 
на сьогодні податковому контролю як складо-
вої частини державного фінансового контролю 
притаманні прямі (спостереження, обстеження, 
інвентаризація, експертиза та ін.) та непрямі 
(аналіз взаєморозрахунків з контрагентами, 
комунальних витрат, банківських рахунків та ін.) 
специфічні методи, які застосовуються у частині 
визначення правильності нарахування та сплати 
податкових платежів. Приєднують до такого 
упорядкування групу превентивних методів 
(масово-роз’яснювальна робота, дисциплінарні, 
адміністративні, матеріальні методи примусу, 
стимулювання) автори монографії «Податковий 
контроль в україні: проблеми та пріоритети під-
вищення ефективності» [23, с. 83]. 

в окремих роботах досліджуються й інші 
методичні прийоми податкового контролю, 
проте правомірність їх існування потребує більш 
докладного обґрунтування. так, Ю.М. васюк 
виділяє групу методичних прийомів процедур-
ного характеру, але без розкриття їх сутності 
та доцільності виділення, деталізації за видами 
[24, с. 130]. у цілому ж можна зазначити, що 
переважна більшість методичних прийомів, 

таблиця 1
Класифікація методів контролю за ступенем узагальнення

Назва групи методів Назва методів Нотатки

універсальні
Філософські методи (діалектичний, 
метафізичний, історичний, логічний 
та ін.)

використовуються на всіх 
етапах пізнання в різних 
галузях знань. вони абстрактні 
та не формалізовані, мають 
універсальний характер 

загальнонаукові 
Методи формальної логіки, 
моделювання, аналізу, синтезу, 
дедукції, індукції, узагальнення та ін.

використовуються в усіх науках або 
в їх більшій частині для розкриття 
певних завдань дослідження (не на 
всіх етапах пізнання) 

спеціальні (власні)
Методи аудиторського (у сфері 
аудиту), податкового контролю (у сфері 
держаного фінансового контролю) та ін.

використовуються окремими 
науками (зокрема, у сфері аудиту, у 
сфері оподаткування) 
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застосовуваних у податковому контролі, часто 
збігається з методичним інструментарієм склад-
ників незалежного фінансового контролю. 

Підсумовуючи дослідження питань стосовно 
визначення та впорядкування методичних при-
йомів, варто зазначити, що немає сенсу розро-
бляти для всіх підсистем фінансового контролю 
безліч методичних прийомів та групувати їх за 
різноманітними, часто несуттєвими ознаками. 
впевнені, що не в цьому полягає науковість 
пошуку. на нашу думку, варто, узагальнюючи 
наукові судження, виділити універсальні мето-
дичні прийоми у сфері контролю та системати-
зувати їх за визначальними рисами. у подаль-
шому для реалізації функціональних завдань 
і кінцевої мети контролю, застосовуючи у разі 
потреби декомпозиційний підхід, доцільно 
визначити групи специфічних прийомів, установ-
лених для окремої підсистеми контролю (напри-
клад, для державного фінансового контролю, 
податкового контролю, традиційного фінансо-
вого аудиту, податкового аудиту та ін.). утім, 
такі угрупування все одно залишаються симво-
лічними через інтеграційні властивості контр-
ольних підсистем, у результаті чого природно 
відбувається трансформація (перетворення) та 
перехід методичних прийомів однієї підсистеми 
контролю в іншу. так, експертиза є специфічним 
методичним прийомом податкового аудиту, але 
в такому ж призначенні широко застосовується 

і в інших сферах: у системі податкового контр-
олю, фінансового аудиту, державного фінансо-
вого контролю та ін.

ураховуючи вищезазначене, впевнені, що 
саме на такому підґрунті треба систематизувати 
методичні прийоми податкового аудиту у сис-
темі незалежного фінансового контролю. При 
цьому доцільно зауважити, що власні прийоми 
податкового аудиту, на наше переконання, явля-
ють собою в сукупності синтезований комплекс 
прийомів традиційного (фінансового) аудиту та 
податкового контролю (рис. 1).

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
на підставі критичного огляду наукових підходів 
розглянуто проблемні аспекти сучасного класи-
фікування методів у системі незалежного фінан-
сового контролю та зазначено, що для упоряд-
кування методів контролю варто враховувати 
їх універсальні властивості. саме на такому 
підґрунті запропоновано систематизувати 
методичні прийоми податкового аудиту з від-
значенням їх змістовної особливості – синтезу 
рис державного та недержавного контролю. 
у цьому сенсі не виникає сумніву, що дослі-
дження проблемних аспектів систематизації 
методів податкового аудиту, розпочате у даній 
статті, уможливлює подальший науковий пошук 
в області теоретико-методологічного забезпе-
чення фінансового контролю.

Рис. 1. Узагальнена схема синтезованого комплексу  
спеціальних методичних прийомів податкового аудиту

Проведення аудиту Організація аудиту

Загальне упорядкування спеціальних методичних прийомів податкового 
аудиту

Непрямі методиПрямі методи

Документальні Фактичні

Перевірки за видами, аналіз, оцінка, експертиза, моделювання, порівняння, 
інвентаризація, спостереження/огляд, запити, тестування та ін.
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