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Здійснення інвестиційної діяльності банків знач-
ною мірою залежить від системи оподаткування, 
побудованої на використанні різних методів і по-

даткових стимулів і збільшення за рахунок цього своїх 
інвестиційних ресурсів. Тому податкова система має за-
охочувати банківські установи до сплати податків через 
зменшення тиску оподаткування.

Під податковим стимулюванням інвестиційної 
діяльності банків необхідно розуміти здійснення держа-
вою за допомогою механізмів оподаткування певних 
заходів, які спрямовані на створення належних умов ін-
вестування, підвищення якості й розширення напрямів 
інвестування банків, досягнення рівноваги між попитом 
та пропозицією на інвестиційному ринку. Дана рівнова-
га може досягатися такими основними шляхами:

1) податкове стимулювання інвестицій, якщо по-
пит перевищує пропозицію інвестиційних ресурсів;

2) податкове стримування інвестиційної актив-
ності, якщо спостерігається надлишкова пропозиція.

Податкове стимулювання банківської інвестицій-
ної діяльності здійснюються за допомогою спеціальних 
інструментів. Такими інструментами є зміна елементів 
податку чи реструктуризація податкової системи країни 
з метою підвищення чи зниження активності інвести-
ційної діяльності залежно від кон`юнктури ринку. 

 Як свідчить банківська практика, сьогодні серед 
податкових інструментів стимулювання банківської 
інвестиційної діяльності найбільшого поширення набу-
ло надання податкових пільг. Такі пільги можуть бути 
реалізовані через повне або часткове звільнення від 
сплати податків, у тому числі через зниження подат-
кової ставки; скорочення податкової бази; виключення 
окремих видів доходів, майна тощо зі складу об`єктів 
оподаткування. Вважаємо, що саме податкові пільги мо-
жуть створити певні конкурентні переваги для інвести-
ційних операцій банку.

Одним із найсуттєвіших елементів системи по-
даткових стимулів є податкова ставка, зниження чи 
підвищення якої впливає на умови інвестування. На 
наш погляд, зниження податкової ставки може призве-
сти до поліпшення умов і результатів діяльності банків, 
зростання обсягів інвестування власної діяльності, вод-
ночас воно може призвести до скорочення податкових 
доходів бюджету, що має негативну тенденцію для дер-
жави загалом. Тому розмір знижок має бути помірний 
і врівноважений, адже при його невідповідності інтере-
сам і сподіванням банків-інвесторів обсяги інвестицій-
ної діяльності не збільшуватимуться, а державні дохо-

ди все одно скорочуватимуться. Підвищення ж ставок 
оподаткування призведе до скорочення інвестиційної 
діяльності банків. Однак такий інструмент в Україні ще 
не застосувався.

Необхідно підкреслити, що держава, безумовно, 
зацікавлена в розвитку банківської системи, в її стій-
кості та надійності як гаранта подолання кризи в еконо-
міці. Тому основні вимоги до законодавчої бази, на якій 
реалізується інвестиційна політика, мають включати: за-
безпечення сталого розвитку банківської системи і по-
передження її краху; активне стимулювання інвестицій-
ної діяльності банків як важливого чинника зниження 
економічного спаду і подальшого піднесення економіки 
та зростання життєвого рівня населення; обмеження 
концентрації капіталу в одних руках і недопущення мо-
нопольного контролю над ринком фінансових ресурсів; 
забезпечення конкурентоспроможності банків на ринку 
фінансових послуг порівняно з іншими небанківськими 
фінансовими посередниками.

 Ми проаналізували систему оподаткування банків 
за кордоном, яка зазвичай пов’язана із загальною систе-
мою податків на корпорації. Порівняння ставок подат-
ків, які сплачуються зарубіжними банками, засвідчує, що 
зазвичай країни застосовують власну систему оподат-
кування, адаптовану до умов і особливостей традицій, 
структури економіки і багатьох інших чинників. Крім 
цього, ця система перебуває у стані постійних змін.

У Японії банки сплачують, крім корпоративно-
го податку (37,7%), також місцевий (12,6%) і подушний 
податок (7,76%). Після віднімання деяких неоподатко-
ваних доходів середня ставка становить від 44 до 56%. 
В Італії з банків стягується податок з прибутку корпо-
рацій (36%) і місцевий податок (12,6%). При вирахуванні 
податку з прибутку корпорацій 75% місцевого податку 
віднімається з оподаткованого доходу, і тому реальна 
ставка становить 48%. У Франції банки сплачують по-
даток із корпорацій, який дорівнює 34% з нерозподіле-
ного прибутку і 42% з прибутку, який сплачується як і 
дивіденди. Податок на додану вартість не стягується з 
основних видів банківської діяльності, але сплачується 
з доходів від операцій лізингу, торгівлі банківськими 
металами, трастових операцій (18%).

Зарубіжний досвід щодо стимулювання інвести-
ційної діяльності банків свідчить про те, що на неї 
позитивно впливає диференційований підхід до 

надання цільових податкових знижок або певних пільг. 
Водночас вважаємо, що уведення податкових інвести-
ційних пільг має супроводжуватися відміною податків 
на інвестиційний дохід, хоча дуже важко проаналізува-
ти, скільки саме витрат і доходів отримується від інвес-
тиційної діяльності, адже вони змішуються із загальни-
ми доходами і витратами.
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 До методів податкового стимулювання інвести-
ційних процесів у банківництві насамперед належить 
пільгове оподаткування прибутку. Методи податкового 
регулювання доцільно поділити на чотири групи: за-
провадження диференційованих ставок оподаткуван-
ня прибутку; звільнення від сплати податку на певний 
строк; зменшення бази оподаткування; усунення под-
війного оподаткування.

В Україні діє система податкових пільг на дохід 
від капіталу, а також на процентні доходи за вкладами у 
банки, дивіденди з цінних паперів. Більшість країн світу 
відмовилася від застосування такого виду податкових 
пільг, однак, на наш погляд, застосування відміни по-

даткових пільг може призвести до відтоку депозитів від 
населення, а отже зменшення капіталу і зниження інвес-
тиційної діяльності банків. З урахуванням цього Україна 
продовжила мораторій на введення податку на процен-
ти за банківськими вкладами і ощадними сертифіката-
ми фізичних осіб.

Отже, підвищення рівня ефективності податкової 
системи України, застосування податкових інструментів 
призведе до стимулювання інвестиційної активності, а, 
отже, збільшення капіталу банків, розвитку їх ресурсної 
бази і підвищення концентрації капіталу, що сприятиме 
прибутковості їх діяльності та кокурентоспроможності 
на фінансовому ринку.                    

вовчак о. д.

доктор економічних наук

пірог в. в.

здобувач

київ

Сьогодні можна констатувати, що оцінка креди-
тоспроможності позичальника набуває особли-
вої актуальності у формуванні кредитних від-

носин між їх учасниками. Існуючі методичні підходи 
до оцінювання кредитоспроможності позичальника по-
требують критичного аналізу і переосмислень на основі 
врахування реальної ситуації на фінансових ринках, 
спільних інтересів кредитора і позичальника в забезпе-
ченні ефективності кредитних операцій.

З огляду на це важливим є створення єдиної 
нормативної бази для визначення фінансового стану 
підприємств і системи рейтингів надійності й кредито-
спроможності підприємств. Водночас сьогодні актуалі-
зувалася проблема необхідності вдосконалення системи 
показників кредитоспроможності з метою створення 
дієвої методики для розрахунків інтегрального показ-
ника кредитоспроможності позичальника на основі 
кількісних і якісних критеріїв. 

Дослідженню схем і механізмів кредитних відно-
син, вибору найбільш раціональних з них надається ве-
лика увага у працях західних фахівців. Зокрема, питання 
формування кредитної політики в банківських устано-
вах знайшли відображення в працях відомих зарубіж-
них економістів Л. Бернстайн, Е. Дж. Долана, Р. Котлера, 
В. Лескіса, Ф., Е. Ріда, Е.Числи, П. Роуза, Дж. Сінкі, Ван 
Хорна, Д. Мак-Потси, Д. Карлслиси, К. Дигц та інших. 

Теоретичні основи формування кредитних відно-
син між суб’єктами господарювання, методи та напрями 
мінімізації кредитних ризиків досить чітко висвітлено в 
роботах П. Бєлєнького, О. В. Васюренка, В. В. Вітлінсько-
го, А. Гальчинського, Б. С. Івасіва, А. Єпіфанова, В. С. За-
горського, Т. В. Майорової, Н. І. Машина, А. М. Мороза,  
А. А. Пересади, В. С. Стельмаха, Ю. С. Цал-Цалко та ін. 

Як свідчать результати проведених в цьому напрямі 
досліджень, сьогодні немає єдиного, у тому числі галузе-
вого, класифікатора кредитоспроможності й надійності 
позичальників. У розвинених країнах існують рейтинги 
фінансового стану, надійності й кредитоспроможності 
фірм, що періодично публікуються і дають кредитору 
можливість правильно оцінити свій ризик при видачі 
кредиту. Вітчизняні ж банки діють скоріше інтуїтивно, 
надаючи більше уваги кредитній історії позичальника і 
його діловій репутації, а не фінансовим можливостям.

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності 
удосконалення методичних підходів до оцінки креди-
тоспроможності позичальників та удосконалення на ос-
нові використання у вітчизняній банківській практиці 
сучасних методів такої оцінки.

Обгрунтування отриманих наукових результатів. 
В економічній літературі кредитоспроможність роз-
глядається найчастіше як показник, що характеризує 
здатність позичальника повністю й у визначений термін 
розрахуватися зі своїми боргами та зобов’язаннями [1]. 
Однак у світовій практиці пропонується для визначення 
цього показника багато різних методичних підходів. Це 
свідчить про те, що навіть у теоретичних аспектах від-
сутні визначальні положення щодо сутності та функцій 
даного показника в розв’язанні проблеми повернення 
кредитів. Практично кожен кредитор і позичальник 
використовує власні методичні підходи до визначення 
кредитоспроможності. Це призводить до того, що вже 
на першому етапі кредитних відносин між кредитором 
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