
  



 

 



цінних паперів та обґрунтовано методичні підходи до його оцінки, визначено 

сутність, функції та принципи механізму реалізації податкового потенціалу 

ринку цінних паперів. 

У другому розділі «Оцінка результативності механізму реалізації 

податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні» здобувачем 

запропоновано підхід оцінювання податкового потенціалу ринку цінних паперів 

по податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб. Встановлено, що 

регуляторна і фіскальна ефективність є низькою, оскільки динаміка і структура 

торгівлі цінними паперами не еластичні до змін норм оподаткування. Доведено, 

що чинні норми оподаткування фінансових результатів від операцій з цінними 

паперами у фізичних і юридичних осіб не сприяють зростанню обсягів торгівлі 

цінними паперами на біржі та обсягів торгівлі цінними паперами, які включені 

до першого рівня лістингу. 

У третьому розділі «Напрями удосконалення механізму реалізації 

податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні» поглиблено 

методичні положення з запровадження податку на операції з цінними паперами 

до окремих операцій, що дасть змогу забезпечити консолідацію ринку цінних 

паперів, зменшити обсяги спекулятивних операцій та операцій, які 

здійснюються з метою мінімізації податків, що сприятиме підвищенню 

ефективності механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів. 

На основі моделей, розроблених західними вченими, проведена статистична 

симуляція ефекту від запровадження в Україні податку на приріст вартості 

активів. Визначено, що запровадження такого податку супроводжується 

зменшенням ціни акцій та зменшенням обсягів їх продажів за рахунок 

зменшення обсягів спекулятивних операцій, які стають невигідними для їх 

організаторів. 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження визначається 

сукупністю розроблених теоретичних положень та методичних рекомендацій 

щодо забезпечення розвитку механізму реалізації податкового потенціалу 

національного ринку цінних паперів. 



 

 



Здобувачем здійснено ґрунтовний аналіз тенденцій розвитку ринку цінних 

паперів в Україні (с. 62-82). Доведено, що ринок акцій в Україні розвивається 

нерівномірно (табл. 2.1, с. 63), помісячні обсяги випуску акцій є нерівномірними 

(табл. 2.2, с. 64), фінансові ресурси між галузями розподілялися неефективно 

(табл. 2.3, с. 65), темпи приросту емісії акцій не мають тісного зв'язку з 

динамікою ВВП (рис. 2.1, с. 66), зростання обсягів емісії акцій не має 

однозначно позитивного впливу на динаміку капітальних інвестицій та обсяги 

реалізації промислової продукції (рис. 2.2, с. 67), динаміка обсягів торгівлі 

акціями на біржах вираженого впливу на темпи приросту капітальних вкладень, 

прибутку прибуткових підприємств, обсягів реалізації промислової продукції не 

має (рис. 2.3, с. 68), існує домінування спекулятивних тенденцій на ринку цінних 

паперів порівняно з інвестиційними (рис. 2.4, с. 69). Проведений аналіз дозволив 

дисертанту зробити висновки про те, що традиційне сприйняття податкового 

потенціалу ринку цінних паперів лише у контексті максимально можливого 

обсягу податків, які можна зібрати у результаті здійснення операцій з цінними 

паперами, суттєво зменшує значимість процесів, які мають місце на ринку 

цінних паперів та впливають на економіку загалом. 

З огляду на вищезазначене в дисертаційному дослідженні визначено, що 

домінувати має регуляторний інструментарій оподаткування, який має сприяти 

зростанню вигоди від тривалого інвестування (с. 85). Визначено, що 

стимулювання довгострокових інвестицій є основою зростання ефективності 

реалізації другої складової податкового потенціалу ринку цінних паперів, яка 

формується за рахунок розширення податкової бази в нефінансовому секторі 

економіки за рахунок збільшення обсягів інвестицій, які здійснюються через 

ринок цінних паперів. Особлива увага приділена реалізації податкового  

потенціалу ринку цінних паперів по податку на доходи фізичних осіб (с. 85-88); 

впливу тіньової економіки на формування і реалізацію податкового потенціалу 

ринку цінних паперів (с. 93-95). 

Варто також відмітити, що оскільки в Україні ринок цінних паперів не 

консолідований, тому адміністрування податку на відчуження цінних паперів є 

високо затратним.  Запропоновано напрями вирішення зазначеної проблеми:  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


