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ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

В сучасних умовах господарювання підприємства 
чинне місце належить обліку розрахунків за подат-
ками та зборами. Від правильності ведення обліку 
розрахунків за податками та зборами сьогодні зале-
жить податкова безпека підприємства, що є складо-
вою забезпечення економічної безпеки суб’єкта гос-
подарювання в цілому. За несвоєчасне нарахування 
та сплату податків і зборів суб’єкти господарювання 
несуть адміністративну та кримінальну відповідаль-
ність. 

АНАЛІЗѝѝОСТАННІХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝѝѝ
ТАѝѝПУБЛІКАЦІЙ.ѝѝМЕТАѝСТАТТІѝ

Методологія і методика контролю розглядалися 
вітчизняними та зарубіжними вченими в різних ас-
пектах: організаційно-управлінському, інформацій-
ному, контрольно-ревізійному. У роки становлення 
ринкової економіки особливу увагу вчені та практи-
ки приділяли фінансовому контролю, зокрема розви-
тку аудиту. 

Питання розробки моделей внутрішньогосподар-
ського контролю підприємства розглядали вчені-
економісти в різних ракурсах, зокрема О. Акєнтьєва 
(2006 р.), Б. Аманжолова (2008 р.), С. Бардаш 
(2010 р.), К. Безверхий (2011 р.), О. Бірюк та В. Король 
(2014 р), Ю. Божина (2008 р.), М. Бондар (2008 р.),  
 

1 Пушкар М.С. Теорія пізнання у розвитку науки про 
контроль: [Моногр.] / М. С. Пушкар. — Тернопіль: Карт-
Бланш, 2011. — 140 с. — С. 30. 

К. Боримська та Т. Кирик (2012 р.), К. Боцоєва 
(2015 р.), Т. Боцян (2005 р.), Т. Бутинець та Р. Савче-
нко (2014 р.), Н. Виговська (2006 р.), О. Височан 
(2009 р.), Т. Галямова (2005 р.), Л. Гордієнко (2016 р.), 
Л. Гусак (2012 р.), Б. Жарилгасова (2009 р.), І. Заєць 
(2011 р.), А. Кобилянский (2015 р.), О. Колумбет 
(2014 р.), С. Концева (2007 р.), М. Корінько (2008 р.), 
М. Кругла (2012 р.), Л. Медвідь та Д. Харинович-
Яворська (2014 р.), Т. Міщенко (2015 р.), Т. Муренко 
(2012 р.), О. Павелко (2010 р.), В. Пантелеєв (2008 
р.), Н. Петренко (2012 р.), О. Ромашко (2015 р.), Л. 
Савенков (2015 р.), Т. Серебрякова (2010 р.), Н. 
Хаймьонова (2016 р.), О. Цепілова (2016 р.), М. Чік 
(2012 р.), О. Шерстюк (2012 р.), С. Щеголькова (2008 
р.), Г. Яровенко (2008 р.). Проте, не зменшуючи ваги 
попередніх результатів наукових досліджень є неза-
повнені ніші, які стосуються розробки моделі внут-
рішньогосподарського контролю розрахунків за по-
датками та зборами в контексті інформаційного за-
безпечення економічної безпеки суб’єктів господа-
рювання. 

Метою наукового дослідження є розробка 
моделі внутрішньогосподарського контролю роз-
рахунків за податками та зборами в контексті ін-
формаційного забезпечення економічної безпеки 
суб’єктів господарювання.  

ВИКЛАДѝѝОСНОВНОГОѝѝ
МАТЕРІАЛУѝѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

В процесі своєї діяльності суб’єкти господарюван-
ня можуть набувати значні податкові ризики, з якими 
вони стикаються ще на стадії створення (наприклад ‒ 
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адреси масової реєстрації платників податків). В на-
ших попередніх дослідженнях було висвітлено пи-
тання схемного формування проблемного податково-
го кредиту з податку на додану вартість [4]. 

Відсутність дієвої системи внутрішньогосподар-
ського контролю розрахунків за податками та збора-
ми підприємства призводить до негативних наслід-
ків, що можуть проявлятися в порушеннях податко-
вого законодавства, за які може наступати як адміні-
стративна (табл. 1) так і кримінальна відповідаль-

ність (табл. 2). 
За даними прес-служби Державної фіскальної 

служби України (надалі – ДФСУ) «Співробітниками 
податкової міліції Київської області у рамках розслі-
дування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, 
ч.3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України [3] припинено 
діяльність конвертаційного центру, який протягом 
2014-2015 років надав послуги підприємствам реа-
льного сектору економіки з ухилення від сплати по-
датків. 

 
Таблиця 1 

АДМІНІСТРАТИВНА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА  ПОРУШЕННЯ  
В  СФЕРІ  ОПОДАТКУВАННЯ  У  2015 Р. – 2016 Р.  [1,  C. 171] 

Склад адміністративного порушення 

Хто складає 
протокол про 
адмінпорушен-
ня (ст. 255 
КпАП) [2] 

Хто розглядає 
справу та на-
кладає стяг-

нення 

Розмір адмінштрафу 

Стаття 
КпАП 

[2] 

у разі вчи-
нення пра-
вопору-
шення 
вперше 

у разі повторного 
вчинення протя-
гом року одного і 
того ж правопо-

рушення 

• Відсутність податкового обліку; 
• Порушення керівниками та іншими посадовими 
особами підприємств, установ, організацій встано-
вленого законом порядку ведення податкового об-
ліку, у тому числі неподання або несвоєчасне по-
дання аудиторських висновків, подання яких пе-
редбачено законами України 

Посадові особи 
органів держав-
ної податкової 
служби 

Районні, 
районні у місті, 
міські чи 
міськрайонні 
суди (судді) 

5 – 10 нмдг 
(85 – 170 
грн.) 

10 – 15 нмдг  
(170 – 255 грн.) 

Ст. 163 1 
КпАП  

• Неподання або несвоєчасне подання посадовими 
особами підприємств, установ та організацій пла-
тіжних доручень на перерахування належних до 
сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) 

Посадові особи 
органів держав-
ної податкової 
служби 

Районні, 
районні у місті, 
міські чи 
міськрайонні 
суди (судді) 

5 – 10 нмдг 
(85 – 170 
грн.) 

10 – 15 нмдг  
(170 – 255 грн.) 

Ст. 163 2 
КпАП  

• Невиконання керівниками та іншими посадовими 
особами підприємств, установ, організацій, вклю-
чаючи установи НБУ, комерційні банки та інші фі-
нансово-кредитні установи, законних вимог поса-
дових осіб органів державної податкової служби 

Посадові особи 
органів держав-
ної податкової 
служби 

Районні, 
районні у місті, 
міські чи 
міськрайонні 
суди (судді) 

5 – 10 нмдг 
(85 – 170 
грн.) 

10 – 15 нмдг  
(170 – 255 грн.) 

Ст. 163 3 
КпАП  

• Неутримання або неперерахування до бюджету 
сум ПДФО при виплаті фізичній особі доходів; 
• Перерахування ПДФО за рахунок коштів підпри-
ємств, установ і організацій (крім випадків, коли 
таке перерахування дозволено законодавством); 
• Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення 
ДПІ за встановленою формою відомостей про до-
ходи громадян посадовими особами підприємств, 
установ і організацій, а також громадянами – СПД 

Посадові особи 
органів держав-
ної податкової 
служби 

Районні, 
районні у місті, 
міські чи 
міськрайонні 
суди (судді) 

2 – 3 нмдг 
(34 – 51 
грн.) 

3 – 5 нмдг  
(51 – 85 грн.) 

Ст. 163 4 
КпАП  

• Неподання або несвоєчасне подання громадянами 
декларацій про доходи чи включення до декларації 
перекручених даних; 
• Неведення обліку або неналежне ведення обліку 
доходів і витрат, для яких законами України вста-
новлено обов'язкову форму обліку 

Посадові особи: 
– органів внут-
рішніх справ; 
– фінансових ор-
ганів 

Органи держа-
вної податкової 
служби Украї-
ни 

3 – 8 нмдг 
(51 – 136 
грн.) 

5 – 8 нмдг  
(85 – 136 грн.) 

Ст. 164 1 
КпАП  

• Зберігання або транспортування алкогольних напо-
їв чи тютюнових виробів, на яких немає належним 
чином розміщених марок акцизного податку, або з 
підробленими чи фальсифікованими марками акциз-
ного податку посадовими особами підприємств-
виробників, імпортерів і продавців цих товарів 

Посадові особи: 
– органів внут-
рішніх справ; 
– органів держа-
вної податкової 
служби 

Районні, 
районні у місті, 
міські чи 
міськрайонні 
суди (судді) 

50 – 200 
нмдг (850 – 
3400 грн.) 

200 – 500 нмдг 
(3400 – 8500 грн.) 

Ч. 1 ст. 
164 5 
КпАП  

• Незаконне зберігання марок акцизного податку 

Посадові особи: 
– органів внут-
рішніх справ; 
– органів держа-
вної податкової 
служби 

Районні, 
районні у місті, 
міські чи 
міськрайонні 
суди (судді) 

15 – 20 
нмдг (255 – 
340 грн.) 

– 
Ч. 3 ст. 
164 5 
КпАП  
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Таблиця 2 
РОЗМІРИ  СУМ  ПОДАТКІВ,  ЗА  ПРИХОВУВАННЯ  ЯКИХ  ПЛАТНИКІВ  ПОДАТКІВ  

ПРИТЯГУЮТЬ  ДО  КРИМІНАЛЬНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,  У  2016  РОЦІ 

№ 
з/п Вид злочину 

Розмір не-
сплачених по-
датків, грн. 

Покарання Підстава 

1 Умисне ухилення від сплати подат-
ків у значних розмірах від 665000 

Штраф від 17000 до 34000 грн. або позбавлення права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років 

ч. 1 ст. 212 
ККУ [3] 

2 Умисне ухилення від сплати подат-
ків у великих розмірах від 1995000 

Штраф від 34000 грн. до 51000 грн. з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років 

ч. 2 ст. 212 
ККУ [3] 

3 Умисне ухилення від сплати подат-
ків в особливо великих розмірах від 3325000 

Штраф від 255000 грн. до 425000 грн. з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до 3 років з конфіскацією майна 

ч. 3 ст. 212 
ККУ [3] 

 
Загальний обсяг проконвертованих грошових ко-

штів за останні три місяці 2015 року склав понад 36 
млн. гривень, у тому числі неправомірно сформова-
но податковий кредит у сумі 6 млн. гривень. 

На підставі ухвал суду проведено 13 обшуків за 
адресами проживання фігурантів, в офісних примі-
щеннях та автомобілях. Під час обшуків виявлено і 
вилучено 11 печаток, мобільні телефони, комп’ю-
терну техніку та документацію, що свідчить про 
протиправну діяльність. 

Розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів підп-

риємницької діяльності із залишком коштів у сумі 
288 тис. гривень заблоковано» [5]. 

Внутрішньогосподарський контроль розрахунків 
за податками та зборами здійснюється на всіх ланках 
системи управління підприємством, починаючи від 
керівника і закінчуючи спеціалістами відділів, що 
займаються економічною безпекою суб’єктів госпо-
дарювання. 

Т. Плахтій наводить модель аудиту розрахунків 
за податками на сільськогосподарських підприємст-
вах (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 1. Модель аудиту розрахунків за податками [6, c. 11] 
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В моделі аудиту розрахунків за податками, що 
наведена на рис. 1 [6, c. 11] дані джерела інформа-
ції аудиторської перевірки, що стосуються обліку 
розрахунків за податками згідно з податковим за-
конодавством в частині первинних документів з 
ПДВ, облікових регістрів з ПДВ, податкової де-
кларації з ПДВ, податкового розрахунку та декла-

рації з фіксованого сільськогосподарського подат-
ку. Із-за вказаних вище обмежень така модель ау-
диту розрахунків за податками може бути доціль-
ною тільки для сільськогосподарських підпри-
ємств. 

О. Кушніренко наводить модель внутрішнього 
контролю розрахунків за податками (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 2. Модель внутрішнього контролю розрахунків за податками [7, c. 342] 
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Модель внутрішнього контролю розрахунків за 
податками, що наведена на рис. 2 обмежується дже-
релами інформації щодо внутрішнього контролю ро-
зрахунків за податками аналогічно, як і модель ауди-
ту розрахунків за податками на (рис. 1), тому для 

підприємств інших галузей економіки вона не є ак-
туальною. 

Модель системи внутрішнього контролю та при-
пинення податкових ризиків корпоративних платни-
ків податків досліджує А. Кобилянский (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наведена модель системи внутрішнього контро-

лю та припинення податкових ризиків корпоратив-
них платників податків (рис. 3), на нашу думку, не 
забезпечує оптимізацію податкових платежів до 
державного бюджету, адже в моделі системи внут-
рішнього контролю невраховані окремі податки та 
збори, а також відсутня послідовність проведення 
такого контролю для прийняття відповідних рішень 
за його результатами. 

Модель внутрішньогосподарського контролю ро-
зрахунків за податками та зборами підприємства, що 
дозволить оптимізувати податкові платежі до держа-
вного бюджету та мінімізувати податкові ризики з 
боку фіскальних органів наведено на рис. 4. 

Характеристика етапів послідовності внутріш-
ньогосподарського контролю, що наведено в моделі 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків за 
податками та зборами: 

І. Етап. Передбачає діагностику системи оподат-
кування суб’єкта господарювання. Здійснюється 
оцінка системи оподаткування (загальна або спро-
щена), що обрана суб’єктом господарювання. Вияв-
ляється перелік податків та зборів, які повинен спла-
чувати суб’єкт господарювання. Проводиться аналіз 
податкового навантаження суб’єкта господарювання 
в розрізі окремих податків та зборів з метою вияв-
лення податкових ризиків, що можуть надходити з 
боку органів ДФСУ. 

Рис. 3. Модель системи внутрішнього контролю та припинення податкових ризиків 
корпоративних платників податків [8, c. 21] 
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ІІ. Етап. Здійснюються процедури податкового 

контролю з метою оптимізації податкових ризиків 
суб’єкта господарювання. Контролюється повнота 
нарахування та сплата податкових зобов’язань в роз-
різі окремих податків та зборів. Проводиться періо-
дична звірка з органами ДФСУ щодо розрахунків за 
відповідними податками та зборами з метою їх оп-
тимізації (недопущення недоїмки та переплат у роз-
різі відповідних податків та зборів). 

ІІІ. Етап. За результатами комплексного пода-
ткового контролю у разі наявності відхилень від 
норм чинного законодавства коригується ведення 
обліку з метою оподаткування. Аналізуються при-
чини відхилень у веденні обліку з метою оподат-
кування для унеможливлення проявів таких відхи-
лень у майбутньому. Приймаються рішення щодо 
ефективності функціонування обліку з метою опо-
даткування. 

Рис. 4. Модель внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками та зборами 
(Розроблено на основі досліджень М. Сафонової [9, с. 25]) 
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Наведено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення у сфері оподаткування. В ре-
зультаті проведеного дослідження, нами було розроблено та запропоновано модель внутрішньогосподар-
ського контролю розрахунків за податками та зборами, яка включає: а) причини, що обумовлюють внут-
рішньогосподарський контроль розрахунків за податками та зборами; б) мету; в) завдання; г) об’єкти; ґ) 
методи; д) послідовність контролю, яка комплексно дозволяє вирішити питання організації та методології 
його проведення з метою забезпечення ефективної системи управління суб’єктом господарювання. В по-
дальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на обліку розрахунків за податками та 
зборами в контексті законодавчих новацій. Порушені в статті питання не є вичерпними й потребують до-
повнень, змін, уточнень та конкретизації. 
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Вѝ статьеѝ рассмотренаѝ модельѝ внутрихозяйственногоѝ контроляѝ расчетовѝ поѝ налогамѝ иѝ
сборам.ѝ Вѝ результатеѝ проведенногоѝ исследованияѝ разработанаѝ модельѝ внутреннегоѝ кон-
троляѝрасчетовѝпоѝналогамѝиѝсборам.ѝПолученныйѝрезультатѝбудетѝполезнымѝдляѝпримене-
нияѝвѝпрактическойѝдеятельностиѝсубъектовѝхозяйствования,ѝотносительноѝусовершенство-
ванияѝвнутрихозяйственногоѝконтроляѝпредприятияѝвѝцелом.ѝ

Ключевыеѝ слова:ѝ модель,ѝ внутрихозяйственныйѝ контроль,ѝ расчеты,ѝ налоги,ѝ сборы,ѝ
субъектѝхозяйствования,ѝответственность.ѝ

 
Inѝtheѝarticleѝtheѝmodelѝofѝ internalѝcontrolѝofѝpaymentsѝforѝtaxesѝandѝfees.ѝTheѝresearchѝde-

velopedѝaѝmodelѝofѝ internalѝcontrolѝofѝpaymentsѝforѝtaxesѝandѝfees.ѝTheѝresultѝwillѝbeѝbeneficialѝ
forѝuseѝinѝtheѝpracticeѝofѝbusinessѝentitiesѝforѝimprovingѝinternalѝcontrolѝofѝtheѝwholeѝenterprise.ѝ

Keywords:ѝmodel,ѝinternalѝcontrol,ѝpayments,ѝtaxes,ѝfees,ѝtheѝentity,ѝresponsibility.ѝ
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