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вана система показників за інституційним та функціо-
нальним підходами в подальшому надасть можливість 
свідомо управляти з метою вирівнювання і загального 
підвищення потенціалу банківської системи регіону.

Безумовно, викладений вище підхід до формуван-
ня системи показників оцінки потенціалу банківської си-
стеми регіону не є вичерпним, оскільки неможливо вра-
хувати абсолютно всі елементи потенціалу та всі зв’язки 
між ними. Тому подальші дослідження у цьому напрямі 
повинні бути спрямовані на створення інтегрального 
показника оцінки потенціалів регіональних банківських 
систем, що дало б можливість ідентифікувати та ранжу-
вати потенціал регіональних банківських систем.         
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Відомо, що для держави важливу роль у наповне-
нні бюджету відіграє фіскальна функція опо-
даткування, а діяльність органів влади стосовно 

встановлення і стягнення податків базується на засто-
суванні широкого кола інструментів, знання яких необ-
хідні управлінцям підприємницьких структур для пра-
вильного нарахування і сплати податків та уникнення 
штрафних санкцій. Однак необхідно пам’ятати також і 
про те, що для суб’єктів господарювання податки є од-
ним із найважливіших елементів витрат, який зменшує 
отримані прибутки. Тому знання фахівців з оподатку-
вання повинні не лише забезпечувати правильне веден-
ня податкового обліку на підприємстві, а й зниження 
податкового навантаження на суб’єкт господарюван-
ня. Для того щоб законно мінімізувати сплату подат-
ків у бюджети різних рівнів, необхідно реалізовувати 
концеп цію податкового планування за допомогою пев-
них інструментів, які дають змогу економити кошти та 
збільшити прибутки підприємства. 

Вирішенню проблем зниження податкового на-
вантаження на суб’єкти господарювання науковці приді-
ляють увагу в різноманітних тематичних дослідженнях. 
Серед українських вчених важливі аспекти податкового 
планування у господарсько-фінансовій діяльності під-
приємств розкрито у роботах А. В. Єлісєєва, Ю. Б. Іванова,  
В. В. Карпової, Л. М. Карпова, О. М. Тищенка, К. В. Дави-
скіби, К. Ф. Ковальчук, Л. О. Сухаревої, Я. І. Глущенко, 

А. І. Крисоватого, А. Я. Кізими, Т. М. Реви, М. П. Під-
лужного та інших.

Серед російських авторів питаннями податково-
го планування займаються Є. В. Акчуріна, Д. Ю. Акулінін,  
Ф. А. Гудков, С. М. Джаарбеков, Є. Н. Євстігнєєв, В. М. За -
ріпов, А. Н. Мєдвєдєв, І. Н. Соловйов, Д. Г. Чернік та інші. 
У їхніх роботах [2; 4; 5; 7; 9; 15; 16; 21] висвітлено осно-
вні положення, що стосуються теоретичних і приклад-
них проблем оподаткування та податкового плануван-
ня, розглянуто основні методи побудови різноманітних 
схем мінімізації та оптимізації податкових платежів під-
приємства, наведено основи податкового менеджменту, 
шляхи та способи зменшення податків та податкові ри-
зики, описано межі між законним податковим плануван-
ням та незаконним ухиленням від оподаткування. 

Однак, незважаючи на значну увагу науковців до 
проблем мінімізації податкового навантаження на під-
приємства, остаточна систематизація інструментів по-
даткового планування, на теперішній час не сформу-
льована. Тому, на нашу думку, необхідним є визначення 
сутності інструментів податкового планування та роз-
криття змісту кожного з них.

Мета роботи – на основі дослідження теоретич-
них і прикладних основ податкового планування на під-
приємстві дослідити сутність інструментів, за допомо-
гою яких можна мінімізувати та оптимізувати податкові 
та інші платежі суб’єктів господарювання у бюджети 
різних рівнів та єдиного соціального внеску. 

Основне тлумачення терміна «інструмент», наве-
дене у тлумачному словнику української мови [3, с. 499], 
означає знаряддя для праці, засіб для досягнення чогось. 
Виходячи з цього, інструменти податкового планування 
можна визначити як засіб, спосіб для досягнення мети 
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та завдань цього планування. Варто звернути увагу, що 
одним із основоположних принципів податкового пла-
нування на підприємстві як способу мінімізації подат-
кових платежів є законність, тому й інструменти, які ви-
користовують в процесі його реалізації, також повинні 
відповідати вимогам чинного законодавства. Аналіз те-
матичних літературних джерел дає змогу стверджувати, 
що законодавчо дозволеними інструментами податково-
го планування є: пільги, надані нормативно-правовими 
актами, по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів; прогалини податкового законодавства; спеці-
ально розроблені схеми законної мінімізації податкових 
платежів підприємства. 

За своєю сутністю пільга – це: повне, або часткове 
звільнення від дотримання встановлених правил 
[3, с. 792]; надання якій-небудь фізичній або юри-

дичній особі (чи групі осіб) переваг порівняно з іншими 
особами; часткове звільнення від виконання встановле-
них обов’язків чи правил або полегшення умов їхнього 
виконання [23, с. 410]; переваги, додаткові права, надані 
певним категоріям громадян чи окремим організаціям, 
підприємствам, регіонам [20, с. 163]; часткове звільнен-
ня від виконання встановлених правил, обов’язків для 
полегшення умов їхнього виконання [25, с. 376]. Незва-
жаючи на широке використання, у законодавстві термін 
«податкова пільга» не було визначено аж до прийнят-
тя Податкового Кодексу. Зокрема у ст. 30 Податкового 
Кодексу України [19] вказано, що податкова пільга – це 
передбачене податковим та митним законодавством 
звільнення платника податків від обов'язку щодо нара-
хування та сплати податку та збору, сплата ним податку 
та збору в меншому розмірі за наявності законодавчо 
визначених підстав. У спеціалізованій економічній літе-
ратурі науковці пояснюють термін «податкова пільга» 
із врахуванням вищенаведених тлумачень. Більшість 
фахівців визначає податкові пільги як повне або част-

кове звільнення від оподаткування [18, с. 52; 25, с. 79; 14,  
с. 156; 12, с. 69; 10, с. 53; 7, с.43]

Науковці у [11, с. 51] наводять характерні риси по-
даткових пільг, які ми подаємо у вигляді рис. 1.

Податкові пільги є досить різноманітними, тому на 
практиці не завжди можливо розмежувати загальновста-
новлений порядок оподаткування та пільговий. Пільги 
податкового законодавства публікують у спеціальному 
нормативному документі – Довіднику пільг, наданих 
чинним законодавством по сплаті податків, зборів, ін-
ших обов’язкових платежів станом на певну дату [6].

У цьому довіднику наведені зміст пільг по кож-
ному із видів податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів, номер та дата прийняття нормативного до-
кументу, який передбачає надання цих пільг, строки дії 
кожної із пільг, а також по деяких пільгах наведено ко-
роткі коментарі та роз’яснення щодо окремих нюансів 
порядку їхнього застосування. Для фахівців з податко-
вого планування детальне вивчення цього документу, 
а також тих, на які здійснено посилання щодо вста-
новлення пільг, є дуже доречним, оскільки працівники 
Державної Податкової Адміністрації при роботі із плат-
никами податків, які заявляють про застосування ними 
пільг, керуються власне цим довідником. Крім того, 
необхідно пам’ятати про стрімку динамічність нашого 
податкового законодавства та слідкувати за новими 
редакціями Довідника пільг. Найважливіше при цьому, 
у першу чергу, знати чи взагалі не відмінено податкові 
пільги, які в теперішній час застосовує підприємство, 
або чи не змінено порядок їхнього надання, чи статусу 
юридичних та фізичних осіб, які мають право застосо-
вувати ці податкові пільги, оскільки при неправомір-
ному користуванні пільгою передбачена кримінальна 
відповідальність відповідно до Ст. 212 Кримінального 
Кодексу України [13]. А також в довіднику пільг необ-
хідно слідкувати за тим, чи не запровадили нові пільги 
та які умови їхнього застосування. 

Рис. 1. Характерні риси податкових пільг

Характерні риси податкових пільг  

Обмежена
сфера
застосування  

Стимулююча
спрямованість

 

Екстериторі-
альність 

Мобільність
 Податкові пільги дають змогу оперативно корегувати умови

оподаткування з метою забезпечення ефективної реалізації регулюючої
функції податків, тобто вони можуть розглядатися як регулюючий
податковий механізм тактичного характеру  

Застосування пільг, на відміну від вільних економічних зон, не має
спеціальних обмежень за територіальною ознакою. Податкові пільги
застосовують на тій території, на якій стягують відповідний податок   

 

Податкові пільги спрямовано на стимулювання платників податків
шляхом зменшення їхніх зобов’язань перед державою, або створення
привілейованих у порівнянні з іншими платниками, умов оподаткування    

 

Податкові пільги –  це один із елементів податку як економічної категорії.
Кожна податкова пільга жорстко прив’язана до відповідного податку,
і сфера її застосування обмежена податком, у механізм якого
вона вбудована  
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Однозначного наукового тлумачення сутності та-
кого інструменту мінімізації податкових платежів під-
приємства, як прогалини, або як їх ще називають «лазів-
ками» податкового законодавства, на сьогоднішній день 
не існує, хоча в практичній діяльності суб’єкти господа-
рювання цей інструмент досить активно використову-
ють. У [22, с. 165 – 166] «лазівки» визначено як окремі 
норми чи сукупність норм податкового законодавства, 
нестандартне застосування яких дає змогу істотно 
зменшити податкову базу конкретних податків. У [10, 
с. 71 – 72] «лазівки» податкового законодавства визна-
чено як норми податкового законодавства, нестандарт-
на комбінація яких дозволяє суб'єктам господарювання 
застосовувати пільговий порядок оподаткування. Під 
пільговим порядком оподаткування в цьому випадку ма-
ється на увазі порядок, при якому суб'єкт господарюван-
ня сплачує меншу суму податків у порівнянні з базовим 
варіантом оподаткування. Можна погодитись із цими 
поясненнями «лазівок» податкового законодавства, од-
нак, на нашу думку доцільнішим є використання терміну 
«прогалини податкового законодавства». Крім того, слід 
враховувати те, наскільки громіздким є законодавство 
в нашій країні, в тому числі і податкове. Оскільки поло-
ження законодавчих документів нерідко є суперечливи-
ми, а також їх по-різному трактують, то недивним є те, 
що за певної комбінації таких положень можна власне і 
отримати прогалину законодавства, яка дає змогу вийти 
на менший рівень оподаткування конкретної господар-
ської операції чи певного виду діяльності. 

У випадку використання у податковому плануванні 
такого інструменту як прогалини податкового за-
конодавства необхідно звернути увагу на те, що 

серед основоположних засад податкового законодав-
ства України, визначених у ст. 4 Податкового Кодексу 
України [19] наведено презумпцію правомірності рішень 
платника податку, у разі якщо норма закону або іншого 
нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, 
або якщо норми різних законів або різних нормативно-
правових актів допускають неоднозначне (множинне) 
трактування прав та обов’язків платників податків або 
контролюючих органів, унаслідок чого є можливість 
прийняти рішення на користь як платника податків, так 
і контролюючого органу. При цьому згідно з Науково-
практичним коментарем до Податкового Кодексу (під 
загальною редакцією М. Я. Азарова) презумпція право-
мірності рішень платника означає, що в разі, якщо норма 
закону або іншого нормативно-правового акта, видано-
го на підставі закону, або якщо норми різних законів або 
різних нормативно-правових актів допускають неодноз-
начне (множинне) трактування прав і обов’язків платни-
ків податків або контролюючих органів, унаслідок чого є 
можливість прийняти рішення на користь як платника 
податків, так і контролюючого органу, рішення прийма-
ється на користь платника [17, с. 28]. 

Велика кількість нормативно-правових актів з 
питань оподаткування також є передумовою викорис-
тання ще одного інструменту податкового планування – 
схем податкової мінімізації та оптимізації. Як зазначає у 
своїх наукових дослідженнях А. В. Єлісєєв: «Є багато ле-

гальних методів зменшення податкового навантаження 
на підприємство за будь-якої системи оподаткування.  
І, як це не парадоксально, чим громіздкішим є податкове 
законодавство, тим більше можливостей для того, щоб 
знайти таку схему оподаткування доходів, майна, при-
бутку, заробітної плати тощо, яка дасть змогу зменшити 
суму податків до бюджетів різного рівня та спеціальних 
фондів» [8, с. 40]. Можна вважати використання схем 
податкової оптимізації та мінімізації одним із основних 
інструментів податкового планування, яке виражає його 
сутність та відрізняє від планування податкових плате-
жів. Ю. Б. Іванов та В. В. Карпова підкреслюють у сво-
їх наукових дослідженнях той факт, що допустимим є 
одночасне застосування понять «податкова схема» та 
«схема оптимізації податкових платежів», оскільки ці 
терміни мають однакову змістовну характеристику. По-
няття податкової схеми, визначено як словесний або/
та графічний опис прийому оптимізації податкових 
платежів [10, с. 47 – 48; 11, с. 150]. Ф. А. Гудков пропо-
нує умовно називати мистецтво побудови податкових 
схем «схемотехнічним податковим плануванням» або 
«податковою схемотехнікою». «Податкова схема» у ро-
зумінні цього автора – це сукупність підприємницьких 
взаємозв’язків податкоплатника зі своїми контрагента-
ми, підібрана в таких конфігураціях юридичних обґрун-
тувань і такому суб’єктному складі, при яких досягаєть-
ся ефект зниження податкового навантаження (суціль-
ного – для всіх учасників, або локального – принаймні 
для одного із учасників), тобто це схеми попередження 
оподаткування [4, с. 9]. Але на нашу думку найбільш 
влучним терміном для визначення цього інструменту є 
«схема податкового планування».

У літературних джерелах наведено класифікацію 
схем податкового планування. У [22] їх поділяють 
на глобальні (схеми, які дають змогу мінімізувати 

більшість основних податків), середні (схеми, які дають 
змогу мінімізувати один-два податки ) та малі (схеми, 
які дають змогу мінімізувати один податок ). У [10; 11] 
схеми податкового планування поділяють на глобальні 
(схеми, які дають змогу оптимізувати більшість подат-
кових платежів підприємства на тривалий період) та 
локальні (схеми, які дають змогу оптимізувати один чи 
більше видів податкових платежів на обмежений час). 
Причому, локальні схеми поділяють на динамічні (схе-
ми, які застосовують як доповнення до дохідних опера-
цій підприємства, де сума економії податкових платежів 
прямо пов'язана із сумою дохідної операції, що дає змо-
гу оптимізувати податкові платежі за даними операці-
ями на постійній основі) та статичні (схеми, які мають 
разовий чи обмежувальний характер, і не знаходяться в 
прямій залежності від операцій з одержання доходу). Як 
бачимо, у першому підході до класифікації схем подат-
кового планування основною їхньою метою визначено 
мінімізацію податкових платежів, а в основу класифіка-
ції покладено кількість податків, які мінімізуються за до-
помогою схеми, у другому – метою схеми є оптимізація,  
а також у другому підході середні та малі схеми об’єднано 
у локальні, які розподілено на динамічні та статичні. 
Динамічні схеми податкового планування дають змо-
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гу оптимізувати податкові платежі в гнучкому режимі 
та можуть бути застосованими на постійній основі, а 
статичні – не є гнучкими їх та застосовують не завжди,  
а лише у разі потреби.

Варта уваги також класифікація схем податкового 
планування, наведена І. Н. Соловйовим у [21, с. 21 – 22], 
хоча сам автор схеми податкового планування відносить 
одразу до його методів, однак вони є інструментом по-
даткового планування на підприємстві. Схеми податко-
вого планування цей автор ділить на дві групи. До пер-
шої групи відносять прості схеми, тобто схеми, для реа-
лізації яких не потрібно здійснювати цілеспрямовані ви-
трати, оформляти спеціальні документи та створювати 
які-небудь структури. До другої групи відносять складні 
схеми, для реалізації яких необхідно додатково нести 
грошові та матеріальні витрати на їхнє обслуговування, 
складати спеціальні документи та договори, створюва-
ти окремі структури, що займатимуться впровадженням 
цієї схеми, або будуть її складовим елементом.

ВИСНОВКИ
Здійснене дослідження дає змогу зробити такі ви-

сновки.
1. Інструменти податкового планування – це за-

сіб, спосіб для досягнення мети та завдань цього пла-
нування. До основних законодавчо дозволених інстру-
ментів податкового планування належать пільги, надані 
нормативно-правовими актами, по сплаті податків, збо-
рів та інших обов’язкових платежів, прогалини податко-
вого законодавства та спеціально розроблені схеми за-
конної мінімізації податкових платежів підприємства у 
бюджети різних рівнів та єдиного соціального внеску. 

2. Податкові пільги – це законодавчо передбачене 
повне або часткове звільнення від обов’язків нарахову-
вати та сплачувати податки, збори та інші обов’язкові 
платежі у бюджет. 

3. Сутність застосування такого інструменту по-
даткового планування як прогалини законодавства 
полягає в тому, щоб певним чином комбінувати супер-
ечливі положення законодавства і вийти на менший рі-
вень оподаткування конкретної господарської операції 
чи певного виду діяльності із врахуванням презумпції 
правомірності рішень платника податку.

4. Схеми податкового планування можна визна-
чити як словесний або/та графічний опис конкретного 
прийому мінімізації та оптимізації податкових платежів, 
У літературних джерелах схеми податкового плануван-
ня поділяють відповідно до кількості податків та зборів, 
які можна мінімізувати за допомогою застосування цих 
схем на глобальні, середні та малі. Також схеми подат-
кового планування відповідно до можливостей їхнього 
запровадження поділяють на прості та.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці практичних методик та рекомендацій викорис-
тання інструментів податкового планування, а також у по-
стійному моніторингу податкового законодавства щодо 
перспектив змін окремих нормативно-правових положень, 
які впливають на запровадження чи відміну пільг, змен-
шення суперечностей у трактуванні законодавства.           
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Актуальность работы обусловлена тем, что одним 
из наиболее значительных изменений в сфере 
мирового финансового бизнеса за последние 

пятнадцать лет является интеграция страховой и бан-
ковской индустрий. Объединение усилий банковских и 
страховых институтов в направлении расширения ас-
сортимента предлагаемых услуг, повышения эффектив-
ности обслуживания клиентов, а также совершенство-
вания подходов к ведению бизнеса в целом, привело к 
появлению концепции «bancassurance». Данное понятие 
предполагает продажу банковских и страховых услуг,  
а также продуктов через общие каналы распростране-
ния и/или для одной и той же клиентской базы. Новое 
направление в финансовом бизнесе позволяет участву-
ющим сторонам достичь значительных преимуществ на 
рынке финансовых услуг.

Модель bancassurance предполагает организацию 
единых бизнес-процессов, наличие объединенной ин-
формационной системы, обучение и вознаграждение 
продавцов за фактически проданные страховые про-
дукты. Информационная система, которая полностью 
внедряет страховую практику в банковскую культуру, 
является необходимым условием. Это позволяет участ-
никам децентрализовать процесс андеррайтинга и вне-
дрить его в максимально возможной степени в банков-
ский процесс, с одновременной централизацией учета 
полисов и управления страховыми событиями в страхо-
вой компании.

Актуальность и недостаточная разработанность 
проблемы совершенствования отечественной системы 
взаимодействия банковской и страховой деятельности 
предопределили выбор темы, цели и задачи данного ис-
следования. До настоящего времени анализ путей со-
вершенствования механизма взаимодействия банков-
ской и страховой деятельности не выступал в качестве 
самостоятельного объекта исследования, тем самым 

обусловило необходимость исследования накопленного 
опыта и мировых тенденций по данной проблематике.

Цель работы – проанализировать процессы взаи-
модействия иностранных банков и страховых компаний.

Объект исследования – деятельность банков и 
страховых организаций в странах СНГ и Европы.

Научная новизна исследования состоит в система-
тизации и классификации форм взаимодействия банков 
и страховых компаний на основе обобщения и анализа 
концепции bancassurance в зарубежных странах.

Большинство публикаций, которые затрагивают 
эту проблему, посвящены выяснению сущности и клас-
сификации разнообразных рисков, присущих банковской 
деятельности, и мероприятиям по их страхованию. В по-
следние годы появились работы, в которых рассматрива-
ются вопросы формирования единого капитала банков 
и страховых компаний, однако они обращены, в первую 
очередь, к зарубежному опыту деятельности такой функ-
циональной системы как банк - страховая компания.

Мировой опыт свидетельствует о наличии пред-
посылок для развития интеграции банков и 
страховых компаний. Концепция банковского 

страхования – bancassurance – заключается в интегра-
ции банков и страховых компаний с целью получения 
синергического эффекта от координации продаж, объе-
динение страховых и банковских продуктов, общего ис-
пользования каналов их распространение и выхода на 
одну и ту же клиентскую базу. Наиболее богатый при-
мерами успешных проектов bancassurance опыт Фран-
ции, Великобритании, Испании, Португалии, Италии и 
Бельгии, а также Швейцарии. Банковское страхование в 
разных формах получило развитие также в США, стра-
нах Латинской Америки и Азии, в частности в Японии 
и Южной Корее. Взаимодействие банковского и стра-
хового бизнеса обусловлено наличием общего интереса 
в bancassurance. Банки заинтересованы, прежде всего, 
в обеспечении максимальной загрузки сети отделений 
банка, диверсификации своих традиционных бизнес- 
направлений за счет предоставления клиентам широко-
го спектра финансовых, в том числе и страховых услуг, 
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