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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ  
У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ  
ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ

THEORETICAL ASPECTS OF TAX RISKS  
IN THE ACTIVITIES OF BANKING INSTITUTIONS  

AS AN ELEMENT OF TAX SECURITY

АНОТАЦІЯ
Забезпечення податкової безпеки є однією з важливих 

функцій системи ризик-менеджменту у банківській установі, 
оскільки податкові ризики деструктивно впливають на її роз-
виток та репутацію. Методологічною базою дослідження стали 
праці вітчизняних науковців, які розкривають понятійно-кате-
горіальний апарат із питань теорії податкових ризиків. У до-
слідженні, відповідно до поставленої мети, проаналізовано та 
систематизовано наукові підходи до визначення поняття «по-
датковий ризик», виділено їх недоліки та схожі ознаки, а також 
розглянуто фактори виникнення податкових ризиків у банку. За 
результатами проведеного дослідження авторами було запро-
поновано класифікацію підходів до трактування поняття «по-
датковий ризик» за різними ознаками та власне трактування цієї 
категорії з позиції комплексного підходу. Отримані результати 
мають значну практичну цінність і можуть бути використані ме-
неджерами банківських установ для вдосконалення податкової 
політики та підвищення ефективності управління ними.

Ключові слова: банк, податковий ризик, податкова безпе-
ка, фактори, суб’єкти податкових відносин, комплексний підхід.

АННОТАЦИЯ
Обеспечение налоговой безопасности является одной из 

важных функций системы риск-менеджмента в банковском 
учреждении, поскольку налоговые риски деструктивно влияют 

на его развитие и репутацию. Методологической базой иссле-
дования стали труды отечественных ученых, которые раскры-
вают понятийно-категориальный аппарат по вопросам теории 
налоговых рисков. В исследовании, согласно поставленной 
цели, проанализированы и систематизированы научные под-
ходы к определению понятия «налоговый риск», выделены их 
недостатки и схожие признаки, а также рассмотрены факторы 
возникновения налоговых рисков в банке. По результатам про-
веденного исследования авторами была предложена класси-
фикация подходов к трактовке понятия «налоговый риск» по 
разным признакам и собственная трактовка этой категории 
с позиции комплексного подхода. Полученные результаты 
имеют значительную практическую ценность и могут исполь-
зованы менеджерами банковских учреждений для усовершен-
ствования налоговой политики и повышения эффективности 
управления ими.

Ключевые слова: банк, налоговый риск, налоговая без-
опасность, факторы, субъекты налоговых отношений, ком-
плексный подход.

АNNOTATION
Domestic banking institutions have been operating in the 

context of the political and financial crisis for several years, and 
the most significant event of 2020–2021 was the COVID-19 pan-
demic, which led to a sharp recession in the global market. All 
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this has a negative impact on the work of banks and increases 
the riskiness of their activities. Ensuring tax security is one of the 
important functions of the risk management system in a banking 
institution, as tax risks have a significant destructive effect on its 
development and reputation. The purpose of the scientific article 
is to study the scientific approaches to determine the essence of 
the category of “tax risk” and justify the classification of scientif-
ic approaches to the definition of this category by applying the 
theory of systems analysis, method or methodology of the work. 
The methodological basis of the study was the works of domestic 
and foreign scientists, who reveal the conceptual and categorical 
apparatus on the theory of tax risk. The method of comparative 
analysis and the method of content analysis of scientists’ works 
were used in the study, results of the study. In the study, sci-
entific approaches to the definition of “tax risk” were analyzed 
and systematized, their features were highlighted. Based on the 
results of the study, the authors proposed a refined classification 
of approaches to identifying the essence of the definition of “tax 
risk”. It includes the following approaches: subjective approach; 
object approach; causal approach; management approach; com-
plex approach. The authors also proposed their own interpreta-
tion of the concept of tax risk by using the complex approach. 
In addition, the factors of tax risks in the bank were considered, 
scope of practical application of the results. The obtained results 
have significant practical value and can be used by managers of 
banking institutions to improve to improve tax policy and improve 
the efficiency of their management. The authors conclude that in 
the modern economic literature there are many approaches that 
define the essence of the concept of “tax risk”, due to its many 
aspects and complexity. In the activities of the bank an important 
condition for its effective development is to take into account tax 
risks, the occurrence of which is influenced by many, both exter-
nal and internal factors.

Key words: bank, tax risk, tax security, factors, subjects of tax 
relations, complex approach.

Постановка проблеми. Вітчизняні банків-
ські установи вже декілька років працюють в 
умовах політичної та фінансової кризи, а най-
значнішою подією 2020–2021 рр. виявилась 
пандемія COVID-19, яка привела до різкої ре-
цесії на глобальному ринку. Все це деструктив-
но відображається на роботі банків та збільшує 
ризикованість їх діяльності.

Суттєву роль сьогодні відіграють податкові 
ризики, які впливають на ефективність банку 
не менше, ніж кредитний та валютний ризи-
ки. Це обумовлено тим, що податкові відно-
сини опосередковують більшість фінансових 
операцій кредитних установ. Неефективне 
управління податковими ризиками приводить 
до зростання податкових витрат, впроваджен-
ня фінансових санкцій, скорочення прибутку 
банку та втрати податкової безпеки. Таким 
чином, податкова безпека банківської устано-
ви залежить від ефективного управління по-
датковими ризиками, що актуалізувало тему 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти щодо визначення сутнос-
ті податкових ризиків, видів та причин їх ви-
никнення ґрунтовно розглянуті в працях таких 
учених, як В.Л. Андрущенко [12], В.В. Вітлін-
ський [8], Н.М. Давидкова [14], Н.В. Євченко 
[11], Г.І. Коломієць [9], Т.А. Циркунова [10].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зазначені науковці здійснили 
величезний внесок у розвиток теорії управління 

ризиками, але досі залишаються не вирішени-
ми багато проблемних аспектів, у тому числі 
відсутній єдиний підхід до розкриття сутнос-
ті поняття «податковий ризик» у банківських 
установах, нерозкритими є питання щодо кла-
сифікації факторів виникнення податкових ри-
зиків у банківської діяльності, тому означена 
проблематика вимагає подальшого дослідження 
з урахуванням банківської специфіки.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження поглядів 
науковців щодо сутності поняття «податковий 
ризик» та обґрунтування класифікації науко-
вих підходів до визначення цієї категорії шля-
хом застосування теорії системного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасній економічній літературі немає уста-
леного погляду на визначення сутності подат-
кового ризику, що свідчить про дискусійність 
цієї категорії. Підходи до трактування сутності 
поняття «податковий ризик» систематизовано в 
табл. 1.

Отже, наявні підходи до трактування понят-
тя «податковий ризик» можна класифікувати 
таким чином (рис. 1):

– суб’єктний, коли податковий ризик роз-
глядається з позиції держави (В.Л. Андрущен-
ко, Т.В. Тучак [12], В.В. Вітлінський, О.М. Тим-
ченко (другий підхід) [8]) або платника податку 
(С.В. Онишко, К.І. Швабій, Н.В. Новицька [5], 
Є.М. Євстігнєєв [6]);

– об’єктний, коли податковий ризик ви-
значається як «невиконання податкових зобо-
в’язань платником податку» (С.В. Онишко, 
К.І. Швабій, Н.В. Новицька [5]); «недоотри-
мання фактичних податкових надходжень бю-
джетом» (В.Л. Андрущенко, Т.В. Тучак [12], 
В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко (другий 
підхід) [8]); «фінансові або інші втрати для 
суб’єктів податкових відносин» (Т.А. Цирку-
нова, М.Г. Мигунова [10]); «втрати платника  
податку» (Є.М. Євстігнєєв [6], С.В. Філін [3]);

– причинно-наслідковий, коли податковий 
ризик трактується як наслідки впливу зовніш-
ніх або внутрішніх факторів (В.В Вітлінський, 
О.М. Тимченко (перший підхід) [8], Г.І. Коломі-
єць [9], Т.А. Козенкова [4], О.С. Жигаленко [2]);

– управлінський підхід, за якого податкові 
ризики є результатом неефективного управлін-
ня у сфері податкового планування, оптиміза-
ції оподаткування (серед авторів, які розгля-
дають поняття «податковий ризик» з позиції 
цього підходу, виділимо таких, як Н.В. Єв-
ченко [11], Є.М. Євстігнєєв [6], Д.Н. Тихонов,  
Л.Г. Липник [7]);

– комплексний, коли податковий ризик 
вважається комплексною характеристикою, 
яка поєднує інтереси суб’єктів податкових від-
носин (держави та платника податку) та вра-
ховує економічну і юридичну складові частини 
(Н.В. Євченко [11], Т.А. Циркунова, М.Г. Ми-
гунова [10], Л.І. Гончаренко, Ю.В. Малкова 
[13, с. 89]).
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Таблиця 1
Трактування поняття «податковий ризик»

Автор(и), джерело Характеристика поняття Недоліки Схожі ознаки
1 2 3 4

Податковий 
кодекс України [1]

Ймовірність недекларування 
(неповного декларування) плат-
ником податків своїх податкових 
зобов’язань, невиконання ним іншо- 
го законодавства, контроль над яким 
покладено на контролюючі органи.

Акцентується увага на 
порушенні податкового 
законодавства та змінах 
у ньому, проте існують 
фактори, які не залежать 
від діяльності суб’єктів 
податкових правовідносин.

Автори, трактуючи 
поняття «податковий 
ризик», визначають 
серед ключових 
причин виникнення 
податкових ризиків 
зміни в податковому 
законодавстві 
та його порушення.

О.С. Жигаленко 
[2, с. 42]

Ймовірна вірогідність порушень 
податкового законодавства та 
зміни у ньому, які виступають 
індикаторами для проведення 
контрольних дій фіскальними 
органами.

С.В. Філін 
[3, с. 24]

Ймовірність втрат суб’єкта 
господарювання внаслідок неспри- 
ятливих змін податкового законо-
давства, а також податкових поми- 
лок, які виникли під час розраху-
вання податкових платежів у проце-
сі проведення фінансової діяльності.

Враховується тільки 
один внутрішній фактор 
(податкові помилки), 
але на податковий 
ризик можуть впливати 
багато інших внутрішніх 
факторів.

Т.А. Козенкова 
[4, с. 202]

Ризики, пов’язані з введенням 
нових податкових платежів, 
збільшенням ставок оподаткування, 
зміною умов та строків сплати 
податків, зміною податкової 
політики країни та податкового 
законодавства загалом.

Враховуються тільки 
зовнішні фактори, але на 
податковий ризик можуть 
впливати також внутрішні 
фактори.

Наведені підходи 
не враховують 
комплексно 
вплив факторів 
на прояв та появу 
податкових ризиків 
та акцентують увагу 
лише на внутрішніх 
або зовнішніх 
факторах.

С.В. Онишко, 
К.І. Швабій, 
Н.В. Новицька 
[5, с. 34–35]

Ймовірність невиконання платником 
податку своїх податкових зобов’язань 
перед бюджетом внаслідок або 
суттєвого погіршення його фінансово-
майнового стану, або свідомого 
приховування від податкових органів 
свого реального фінансового стану.

Увага акцентується на 
факторах та причинах, які 
можуть привести до втрат 
бюджету.

Є.М. Євстігнєєв 
[6, с. 123]

Ймовірність виникнення 
несприятливих наслідків 
для платника податків у сфері 
податкового планування.

Автор обмежує 
податкові ризики 
втратами, обумовленими 
неефективним податковим 
планування, тобто 
враховується тільки 
внутрішній чинник 
їх виникнення.

Д.Н. Тихонов, 
Л.Г. Липник 
[7, с. 253]

Ймовірність понесення втрат, 
що можуть бути пов’язані з 
процесом оптимізації оподаткування 
та виражені у грошових одиницях.

Враховується 
тільки внутрішній 
чинник виникнення 
податкового ризику. Не 
вказується те, які саме 
використовуються заходи 
оптимізації, яким чином 
вони можуть вплинути на 
появу податкових ризиків, 
а також понесення 
відповідних витрат.

В.В. Вітлінський, 
О.М. Тимченко 
[8, с. 134–135] 
(перший підхід)

Ймовірність понесення втрат 
унаслідок впливу таких груп 
факторів, як недосконалість 
організаційно-правового характеру; 
недолік соціально-економічного 
характеру; фактори психологічного 
характеру; недосконалість 
нормативно-правового характеру. Автори у трактуваннях 

ототожнюють податковий 
ризик із класифікацією 
факторів їх виникнення, 
яка не є універсальною, 
а також обмежується 
специфічними та 
локальними факторами.

Запропоновані 
визначення 
включають як 
зовнішні, так 
і внутрішні фактори 
виникнення 
податкових ризиків, 
що полегшує 
сприйняття 
інформації.

Г.І. Коломієць 
[9, с. 27–33]

Ймовірність понесення втрат плат- 
ником податку внаслідок впливу 
таких груп факторів, як макроеконо- 
мічні фактори (пов’язані з глобаль-
ними економічними, політичними, 
демографічними змінами та струк-
турною перебудовою економіки 
загалом); мікроекономічні фактори 
(пов’язані з організаційно-методоло-
гічними змінами); фактори неперед-
баченої дії, або форс-мажорні 
обставини (пов’язані з впливом 
природних геополітичних факторів).
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1 2 3 4

Т.А. Циркунова, 
М.Г. Мигунова 
[10, с. 48]

Загроза для суб’єкта податкових 
відносин, яка виражається 
в понесенні ним фінансових або 
інших втрат, що є пов’язаними та 
виникають у процесі оподаткування. 

Податкові ризики 
розглядаються як загроза, 
але в разі ефективного 
податкового планування 
управління ними може 
також мати позитивний 
ефект.

Запропоновані 
визначення врахо-
вують як економічну 
(економічна кате-
горія, фінансові 
втрати), так і юри-
дичну (суб’єкти 
податкових право-
відносин) точки 
зору на податковий 
ризик. Податковий 
ризик розглянуто 
як з позиції 
бюджету, так 
з позиції платника 
податку.

Н.В. Євченко 
[11, с. 31]

Економічна категорія, 
що відображає характерні 
ознаки податкових відносин, 
які виражаються в об’єктивно 
наявній невизначеності та 
конфліктності, які притаманні 
процесам управління та прийняття 
рішень у сфері оподаткування, 
що супроводжуються можливими 
загрозами та невикористаними 
можливостями для учасників 
податкових відносин.

В.Л. Андрущенко, 
Т.В. Тучак 
[12, с. 75]

Втрата податкових надходжень 
за потенційної можливості 
їх одержати.

Відсутня інформація, 
в результаті чого можливі 
податкові втрати. 
Податковий ризик 
розглядається тільки 
з позиції держави.

У наведених 
підходах автори 
визнають потенційну 
(планову) 
можливість 
отримання 
податкових 
надходжень, 
а податковий 
ризик трактують 
як причину його 
недоотримання.

В.В. Вітлінський, 
О.М. Тимченко 
(другий підхід) 
[8, с. 137]

Ймовірність недоотримання 
фактичних податкових надходжень 
порівняно з плановими 
(прогнозованими).

Не розкрито те, 
внаслідок чого виникає 
недоотримання доходів 
бюджетом. Податковий 
ризик розглядається 
тільки з позиції держави.

Л.І. Гончаренко 
Ю.В. Малкова 
[13, с. 89]

Можливість виникнення небажаних 
відхилень від планових (очікуваних) 
показників, які характеризують 
діяльність учасників податкових 
правовідносин у сфері 
оподаткування через різні фактори 
впливу.

Не уточняється об’єкт 
податкового ризику.

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [1–13]

Продовження Таблиці 1

Враховуючи наведені дефініції в рамках 
комплексного підходу, можемо запропонувати 
власне визначення цієї категорії для банків-
ської установи. Податковий ризик – це еконо-

мічно-правова категорія, що характеризує ймо-
вірність відхилення податкових надходжень 
(податкових зобов’язань) від планових показ-
ників для суб’єктів податкових відносин, які 

Рис. 1. Класифікація підходів до трактування поняття «податковий ризик»

Джерело: авторська розробка
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виникають у процесі оподаткування внаслідок 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Необхідно зауважити, що банківські установи 
є особливими учасниками податкових відносин, 
оскільки вони виступають як платниками подат-
ку, так і податковими агентами. Як платники 
податку банки зобов’язані нараховувати та спла-
чувати до бюджету і державних цільових фондів 
податки та інші обов’язкові платежі, які вста-
новлені податковим законодавством (податок на 
прибуток, землю, з власників транспортних засо-
бів, ПДВ (за деякими видами операцій), держав-
не мито, єдиний соціальний внесок). Виконуючи 
функцію податкового агенту, банк зобов’язаний 
нараховувати і сплачувати податки від імені і за 
рахунок інших суб’єктів оподаткування, ведення 
податкового обліку, надання звітності податко-
вим органам. До того ж вони несуть відповідаль-
ність за недотримання податкового законодавства 
(наприклад, за несплату податку на доходи фі-
зичних осіб, єдиного соціального внеску із заро-
бітної плати працівників) [14, с. 102].

Базуючись на особливостях участі банку у 
податкових відносинах, більшість науковців 
фактори виникнення податкових ризиків поді-
ляє на зовнішні та внутрішні (табл. 2). Зовніш-
ні фактори переважно обумовлені функціону-
ванням системи оподаткування та податковою 
політикою держави, а внутрішні фактори ві-
дображають зв’язок із діяльністю банківської 

установи як суб’єкта господарювання та учас-
ника податкових відносин [15, с. 94].

При цьому, як свідчать дані табл. 2, найчастіше 
серед зовнішніх чинників виникнення податкових 
ризиків зазначаються нестабільність, недоскона-
лість і неузгодженість податкового законодавства 
(системи) та соціально-економічні фактори, а серед 
внутрішніх – організаційно- методологічні фак- 
тори та людський (психологічний) фактор.

Висновки. Таким чином, у процесі діяльнос-
ті банку важливою умовою його ефективного 
розвитку є врахування податкових ризиків, на 
виникнення яких впливає безліч як зовнішніх, 
так і внутрішніх факторів. Незважаючи на те, 
що зовнішні фактори не можуть бути усунені 
самостійно банківською установою (наприклад, 
недоліки податкового законодавства або зміна 
параметрів оподаткування), повинні бути сво-
єчасно ідентифіковані всі податкові ризики та 
оцінені їх наслідки задля прийняття оптималь-
них управлінських рішень.

Запропоноване визначення податкового ри-
зику охоплює усіх суб’єктів та об’єкти подат-
кових відносин, а також враховує всі фактори 
впливу на процес оподаткування. Розроблена 
класифікація підходів до визначення категорії 
податкового ризику розкриває його сутність з 
усіх боків, що дає змогу банківським устано-
вам протистояти різним негативним факторам 
у процесі оподаткування.

Таблиця 2
Класифікація факторів виникнення податкових ризиків у банку

Автор Класифікаційні ознаки

Н.М. Давидкова 
[14, с. 102]

– Зовнішні (нестабільність податкового законодавства, його постійна трансформація; 
неузгодженість дій фіскальних служб; зміна податкового поля);
– внутрішні (система трансфертного ціноутворення; деструктивні зміни в роботі 
банку; організаційні; податкові помилки).

Н.С. Козій 
[15, с. 94]

– Зовнішні (зміни у функціонуванні податкової системи загалом; 
– зміни у податковій політиці держави);
– внутрішні (негативні зміни у діяльності банку).

К.М. Колісніченко 
[16, с. 44–45]

– Зовнішні (фіскально-психологічні; соціально-демографічні; податкові; економічні; 
кримінальні);
– внутрішні (адміністрування; інформаційні; кримінальні; фіскально-психологічні).

Г.І. Коломієць 
[9, с. 29]

– Макроекономічні фактори (глобальні економічні, політичні, демографічні зміни, 
структурна перебудова економіки загалом);
– мікроекономічні фактори (організаційно-методологічні зміни; 
фактори непередбаченої дії, або форс-мажорні обставини).

В.В Вітлінський, 
О.М. Тимченко 
[8, с. 137]

– Організаційно-правові фактори;
– соціально-економічні фактори;
– психологічні фактори;
– нормативно-правові фактори.

Л.І. Гончаренко, 
Ю.В. Малкова 
[13, с. 89]

– Зовнішні (зміна параметрів оподаткування, а саме податкових ставок 
або податкових санкцій);
– внутрішні (помилки працівників податкових служб (людський фактор, недостатнє 
знання податкового законодавства); 
– недостатній документальний супровід угод; 
– неточності податкового законодавства, що викликає його різні трактування; 
– помилки під час застосування схем оптимізації оподаткування тощо).

І.Н. Демчук 
[17, с. 12]

– Несиметричність низки положень податкового та цивільного законодавства;
– зміни, внесені до закордонного чи вітчизняного законодавства, у тому числі 
у порядок коригування економічної та податкової політики країни;
– недосконалість норм законодавства про податки та збори;
– помилки в податковому плануванні (як на державному, регіональному рівнях, 
так і на рівні організації);
– дії (у тому числі неправомірні) суб’єктів податкових правовідносин 
або уповноважених органів влади та управління;
– некомпетентність працівників.

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [8; 9; 13–17]
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Подальші дослідження необхідно спрямову-
вати на уточнення класифікаційних критеріїв 
податкових ризиків банку з урахуванням спе-
цифіки його діяльності як платника податку, 
податкового агенту та посередника між держа-
вою та платниками податків. Це дасть змогу 
оптимізувати систему податкового менеджмен-
ту у банківських установах та мінімізувати рі-
вень податкової безпеки.
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