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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО ПОДАТКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
У відповідності до вимог міжнародного стандарту завдань з надання 

впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
історичної фінансової інформації при виконанні завдань з надання обґрунтованої 
впевненості практикуючому фахівцю необхідно отримати відомості про 
функціонування системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, оцінити 
достовірність, повноту, доречність отриманої інформації щодо предмету завдання від 
служби (відділу, підрозділу чи іншої структури) внутрішнього контролю. Саме від 
якості та своєчасності такої інформації залежить обсяг та види запланованих 
аудиторських процедур та їх подальше виконання. З огляду на це в рамках даної 
публікації важливим представляється розкриття значимої структурної компоненти 
внутрішнього контролю – внутрішнього податкового контролю (ВПК), який на 
сучасному етапі є однією з головних передумов ефективності здійснення контролю в 
сфері оподаткування як на державному, так і недержавному рівні.  

Нині не викликає сумніву той факт, що функціональні межі внутрішнього 
контролю значно розширилися через збільшення інтересу управлінського персоналу 
господарчого суб’єкту до сфери податкового адміністрування. Це обумовило 
виділення окремої складової системи внутрішнього контролю – ВПК. Втім на 
законодавчому рівні ВПК, як поняття, не визначено, а в працях дослідників його 
тлумачення вільне та неоднозначне. 

Теоретичні та практичні аспекти ВПК досить плідно досліджувався 
зарубіжними науковцями, зокрема, російськими, як-то: Ю. Г. Червина, Т. М. 
Чернякова, М. А. Азарська, Н. В. Щербакова, А. А. Трубников, Є. Б. Шувалова;і 
такими вітчизняними дослідниками, як: П. К. Бечко, Н. В. Лиса, Ю. В. Мельник, В. В. 
Юрченко, Н. В. Богданова. У той же час аналіз праць співвітчизників 
продемонстрував значимість розробок у сфері державного податкового контролю та 
недостатність, фрагментарність досліджень проблемних питань концептуального, 
теоретико-методологічного та організаційно-методичного характеру ВПК на рівні 
ВПК суб'єкта господарювання, що і обумовило науковий пошук у заданому напрямку. 

Узагальнюючи погляди науковців щодо сутності ВПК слід зазначити, що в 
більшості випадків ВПК розглядається як складова частина внутрішнього 
фінансового контролю, котра представляє собою одну з підсистем системи 
внутрішнього контролю, з чим не можна не погодитися. Разом з цим, приймаючи до 
уваги напрацювання дослідників та вимоги нормативних актів у контрольній сфері на 
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державному і недержавному рівні (зокрема: Міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Податковий кодекс 
України), можна усвідомлювати дефініцію «внутрішній податковий контроль» як 
процес, що здійснюється господарчим суб’єктом за допомогою специфічного 
інструментарію, який забезпечує достатню впевненість в досягненні цілей 
внутрішнього контролю відносно правильності справляння податкових платежів, 
дотримання податкового законодавства, управління податковими ризиками, 
підвищення ефективності функціонування господарчої одиниці в сфері 
оподаткування. На наше переконання, дефініція «внутрішній податковий контроль» у 
авторському прочитанні дозволяє найповніше усвідомити зміст ВПК в усіх суттєвих 
аспектах. Ґрунтуючись на такому розумінні сутності внутрішнього податкового 
контролю можна розкрити такі основні елементи концепції ВПК у системі управління 
господарчої одиниці, як:мета, предмет, об’єкт, суб’єкт, функції, основні завдання 
ВПК. 

Зміст головної мети ВПК бажано усвідомлювати в контексті послідовної 
декомпозиції:місія→цілі / підцілі, враховуючи стратегічний та тактичний вимір 
цільових установок. Не викликає сумніву, що місією ВПК є допомога суб’єкту 
господарювання в досягненні їм сталого розвитку в конкурентному бізнес-
середовищі. Успішної діяльності суб’єкта господарювання в сфері оподаткування 
можна досягти шляхом ефективного функціонування ВПК, на підставі якого органи 
управління мають можливість отримати достатню впевненість в тому, що 
підприємство дотримується вимог податкового законодавства та дієво реалізує 
політику податкової оптимізації. До тактичних цілей ВПК можна віднести: своєчасне 
і адекватне реагування на зміни податкового законодавства, аналіз обраної податкової 
політики; правильність справляння податкових платежів, управління податковими 
ризиками; профілактика податкових порушень та, відповідно, фінансових санкцій. 

Предметом ВПК є інформація про: фінансово-господарську діяльність суб'єкта 
господарювання, що пов'язана з оподаткуванням, і має бути достовірно відображена в 
обліку та звітності в системі оподаткування; справляння (нарахування та сплату) 
податків, зборів та інших податкових платежів. 

Об’єктом ВПК можна назвати фінансово-господарську діяльність суб'єкта 
господарювання, яка підлягає контролю на достовірність та відповідність 
податковому законодавству. 

Суб’єктом ВПК є особи, які на підприємстві наділені контрольними 
повноваженнями в сфері оподаткування. Так, в залежності від прийнятої політики 
підприємства суб’єктами ВПК можуть бути як окремі посадові особи (штатні чи 
позаштатні), так і спеціальні служби (внутрішні – підрозділи, розділи, відділи та інші 
структури; зовнішні – суб’єкти господарювання у вигляді фізичних осіб-підприємців 
або фірм, які можуть надавати різноманітні послуги в сфері контролю − зокрема, 
послуги аутсорсингу, косорсингу тощо. При визначенні суб’єктів доцільно 
застосовувати логіку багаторівневого ранжування, виходячи зі значимості їх дій в 
ВПК [1]. 

Взаємопов’язані функції ВПК, які,на наш погляд,відповідають загальним 
функціям фінансового контролю в системі управління, можна виділити за основними 
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видами, як-то: контрольна, експертна, оціночна, інформаційна, комунікативна, 
запобіжна (профілактична), дорадча, прогнозна,  стимулююча [2]. 

До основних завдань ВПК можна віднести: перевірку дотримання вимог 
податкового законодавства та правильності справляння податків, зборів та інших 
податкових платежів;ідентифікацію та оцінку податкових ризиків, аналіз зовнішніх та 
внутрішніх факторів їх існування;експертизу господарських операцій у частині 
оподаткування; податковий аналіз та планування; податковий моніторинг, 
формування та впровадження внутрішніх регламентів ВПК (за видами податкових 
платежів),розробка превентивних заходів щодо недопущення податкових 
порушень,тощо. 

Отже, розкриття основних концептуальних засад ВПК у системі фінансового 
контролю уможливлюють подальші дослідження теоретико-методологічних аспектів 
внутрішнього контролю в сфері оподаткування.  
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