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ВСТУП
Сучасний етап розвитку ринку цінних паперів харак-

теризується динамічністю, яка мала б стати корисною
для розвитку економіки України у частині розбудови її
фінансового забезпечення. Однак проблема полягає у
тому, що збільшення ємності ринку цінних паперів в
Україні не тотожне зростанню обсягів інвестиційного
потенціалу економіки. Крім того, збільшення обсягів
операцій з цінними паперами не сприяє збільшенню об-
сягів податкових надходжень до бюджету. Досить час-
то операції з цінними паперами стають ланками у лан-
цюгу ухилення від сплати податків. Все це обумовлює
актуальність дослідження механізму реалізації подат-
кового потенціалу ринку цінних паперів, розбудова яко-
го має забезпечити збільшення податкових надходжень
до бюджету за рахунок зменшення ухилення від сплати
податків та за рахунок розширення податкової бази.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У наукових дослідженнях сьогодення представле-

но багато підходів до визначення сутності і структури
понять "економічний механізм", "фінансовий механізм",
"податковий механізм". Зокрема у працях О. Романен-
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ко, Т. Юткіної, Т. Аджарова, М. Заяць, С. Масліченко
розкрито сутність податкового та фінансового ме-
ханізмів, визначено їх структуру і цільові характеристи-
ки. Однак питання структуризації механізму реалізації
податкового потенціал ринку цінних паперів залишаєть-
ся малодослідженим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка структурної схеми механі-

зму реалізації податкового потенціалу ринку цінних па-
перів, визначення його функцій та обгрунтування прин-
ципів функціонування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "механізм" використовується в різних інтер-

претаціях у дослідженнях фінансової проблематики.
Трансформація цього поняття у економіко-фінансових
дослідженнях обумовила виникнення і поширення по-
нять "ринковий механізм", "господарський механізм",
"економічний механізм", "фінансовий механізм", "по-
датковий механізм" тощо. Однією з головних проблем,
яка виникає при застосуванні наведених понять у про-
цесі досліджень є відсутність чіткого розуміння яким
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чином співвідносяться ці поняття та які взаємозв'язки
існують між ними.

Господарський механізм вчені розглядають як сис-
тему взаємопов'язаних, взаємообумовлених форм і ме-
тодів планового управління суспільним виробництвом і
його структурними складовими [3]. За визначенням Я.
Кронрода, господарський механізм — це механізм дії
економічних законів, що становить собою сукупність
об'єктивних економічних форм, які виражають взаємоз-
в'язок економічних потреб, стимулів, інтересів, центра-
лізованих і децентралізованих форм управління і гос-
подарювання [4, с. 247]. Автор підкреслює, що госпо-
дарський механізм покликаний підтримувати єдність між
економічними потребами та інтересами незалежно від
форм управління і господарювання. Це означає, що гос-
подарський механізм є не окремим утворенням, а має
узгоджуватися із ринковим механізмом.

Складовою господарського механізму є механізм
економічний, який у найбільш широкому розумінні роз-
глядають як механізм, який забезпечує реалізацію прин-
ципів господарського (комерційного) розрахунку через
економічні інтереси і матеріальні потреби людей та скла-
дає комплекс організаційних форм, способів, методів,
важелів, нормативів, за допомогою яких реалізуються
об'єктивні економічні явища [2].

Кожен механізм формується, виходячи із сутності
відповідної економічної категорії. Так, фінансовий ме-
ханізм втілює сутність фінансів, грошовий — сутність
грошей, кредитний — сутність кредиту, податковий —
сутність податків. За своєю природою механізм реалі-
зації податкового потенціалу ринку цінних паперів
співвідноситься із поняттями "фінансовий механізм" та
"податковий механізм" як частина до цілого. Варто за-
значити, що як і на мікрорівні, фінансовий механізм на
макрорівні вчені розглядають як явище цілеспрямова-
не, однак, цілі дослідники визначають по-різному. До
цілей фінансового механізму відносять і вплив на со-
ціально-економічний розвиток, і забезпечення сприятли-

вих умов для економічного та соціального розвитку, і
реалізацію економічних інтересів, і підтримку фінансо-
вої стабільності тощо. Така різноманітність цілей фінан-
сового механізму обумовлена його складністю і бага-
тогранністю. Саме тому більш грунтовним вважаємо
підхід, який пропонує О. Романенко, яка деталізує
фінансовий механізм за сферами та ланками фінансо-
вих відносин, виділяючи фінансовий механізм комер-
ційних підприємств, фінансовий механізм некомерцій-
них організацій і установ, страховий механізм, механізм
функціонування державних фінансів тощо [8, c. 48]. У
контексті цього підходу доречно говорити про існуван-
ня такої складової фінансового механізму, як податко-
вий механізм та механізм реалізації податкового потен-
ціалу ринку цінних паперів (рис. 1).

До тлумачення сутності податкового механізму та-
кож склалися неоднозначні підходи. Так, Т. Юткіна заз-
начає, що поняття "податковий механізм" має двоїстий
характер. У своїх дослідженнях вона визначає його як
[9]:

— категоріальне утворення, у певній мірі узагаль-
нене, яке дає уявлення про цілі і задачі податкових дій з
орієнтацією на принципи наперед продуктивного функ-
ціонування;

— збірка загальних правових норм і спеціальних по-
даткових законодавчих правил, які регламентують про-
цес оподаткування конкретної держави у певний пері-
од.

Однак концептуальним трактуванням поняття "по-
датковий механізм" на її думку є наступне: "налоговый
механизм задается как процесс реализации продуктив-
ного потенциала системы налогообложения через ее
функции" [9].

Зазначимо, що науковці, які досліджують теоре-
тичні та практичні основи податкового механізму, ак-
центують увагу на різних аспектах цієї категорії. Зокре-
ма, В. Онищенко розглядає податковий механізм як су-
купність організаційно-правових форм і методів уп-
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Рис. 1. Місце механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів у системі
господарського механізму

Джерело: побудовано автором.
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равління оподаткуванням. С.О. Масліченко доповнює це
визначення переліком таких форм і методів як подат-
кові ставки, способи оподаткування, податкові пільги та
ін [6]. З поглядами вітчизняних дослідників збігається
й бачення азербайджанського вченого Т. Г. Аджарова,
який податковий механізм розглядає як "сукупність
організаційно-правових норм і методів одержання по-
датків з урахуванням взаємодії всіх суб'єктів відповід-
ної частини процесу оподаткування" [1]. Більш загаль-
не поняття податкового механізму дає Т. Ташмурадов:
"Налоговый механизм — государственная сила, опре-
деляющая экономические и правовые методы регули-
рования роста экономики стран, позволяющая населе-
нию творчески работать в бизнесе и предприниматель-
стве, предупреждающая нарушения в процессе перерас-
пределения национального дохода, устанавливающая
принципы справедливости и гуманизма на государствен-
ном и социальном уровнях" [7].

М. Заяц визначає податковий механізм як су-
купність організаційно-правових норм, методів і форм
державного управління оподаткуванням через систе-
му різних надбудовних інструментів (податкових ста-
вок, податкових пільг, способів оподаткування та ін.)
[5, с. 80].

Якщо підсумувати підходи дослідників до тлумачен-
ня сутності фінансового та податкового механізму, то
можна чітко прослідкувати такі тенденції щодо їх фун-
кціональних характеристик. Так, фінансовий і податко-
вий механізми дослідники тлумачать як механізм функ-
ціонування (фінансів або податків). Зазначений підхід
акцентує увагу на сутності процесів, їх взаємозв'язках
з іншими процесами, закономірностях розвитку явищ,
об'єктивно очікуваних результатах. Такий підхід дає
найбільш загальне уявлення про сутність механізму —
як фінансового, так і податкового. Однак з точки зору
механізму реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів такий підхід є надто широким, він не дає

можливість підкреслити його особливі риси та цільове
призначення.

Окремо можна виділити підходи, які розглядають
сутність фінансового і податкового механізмів як меха-
нізмів регулювання. У цьому контексті чітко визначаєть-
ся мета регулювання, послідовність впливу на об'єкт ре-
гулювання, інструменти і важелі регулювання. На наш
погляд, механізму реалізації податкового потенціалу
ринку цінних паперів притаманні риси механізму регу-
лювання.

Відповідно до третього підходу фінансовий і подат-
ковий механізми досліджуються як механізми управлі-
ння. У їх структурі виділяють мету, план її досягнення,
організаційні процедури, засоби стимулювання, аналі-
зу та контролю. На наш погляд, окремі елементи ме-
ханізмів управління притаманні й механізму реалізації
податкового потенціалу ринку цінних паперів.

Таким чином, механізм реалізації податкового по-
тенціалу ринку цінних паперів поєднує у собі риси ме-
ханізмів регулювання та управління, він являє собою
сукупність процедур, принципів, заходів, методів, які
створюють передумови для реалізації податкового по-
тенціалу ринку цінних паперів за рахунок зростання по-
даткової бази та попередження ухилення від сплати по-
датків. Таким чином, можна припустити, що механізм
реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів
втілює сутність потенціалу ринку цінних паперів у час-
тині оподаткування операцій, що здійснюються на ньо-
му. Виходячи з викладеного вище, структурну схему
механізму реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів зобразимо таким чином (рис. 2).

Мета механізму реалізації податкового потенціалу
ринку цінних паперів обумовлена його сутністю. З цих
міркувань визначено суб'єкти та об'єкт механізму. Реа-
лізація поставленої мети вимагає здійснення заходів з
планування, організації, контролю, моніторингу, роз-
робки пропозицій щодо удосконалення функціонуван-
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Рис. 2. Структурна схема механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів

Джерело: розроблено автором.
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ня механізму реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів. Здійснення заходів відбувається за до-
помогою процедур нарахування і сплати податків через
застосування податкових важелів.

Організація функціонування механізму реалізації
податкового потенціалу ринку цінних паперів відбу-
вається на таких принципах:

— гнучкості (адаптивності) — механізм реалізації
податкового потенціалу повинен бути здатний швидко
трансформуватися у контексті змін навколишнього
середовища. Цей принцип ми ставимо на перше місце,
оскільки необхідність високої еластичності механізму
реалізації податкового потенціалу обумовлюється ди-
намічністю розвитку фінансових ринків загалом та рин-
ку цінних паперів зокрема;

— принцип системності — розробка та удоскона-
лення механізму реалізації податкового потенціалу рин-
ку цінних паперів має відбуватися з урахуванням його
характеристики як частини системи господарського
механізму;

— принцип ситуаційності (альтернативності) — про-
цедури, методи, важелів виконання функцій механізму
реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів
мають забезпечувати доступність альтернативних ва-
ріантів його функціонування;

— принцип зворотного зв'язку — коригування ме-
ханізму з урахуванням отриманих результатів;

— принцип економічності означає, що витрати на
забезпечення його функціонування мають бути менши-
ми від вигод, які він забезпечує.

Добре налагоджений механізм реалізації податко-
вого потенціалу ринку цінних паперів виконує такі
функції:

— алокаційну — сприяє оптимальному перерозпо-
ділу фінансових ресурсів між учасниками фінансових
відносин;

— інвестиційну — забезпечує активізацію інвести-
ційних процесів, які здійснюються через посередницт-
во ринку цінних паперів;

— забезпечувальну — сприяє збільшенню подат-
кових надходжень до бюджету за рахунок розширен-
ня податкової бази (бюджетне забезпечення) та роз-
ширенню доступу до фінансових ресурсів ринку
цінних паперів економічних агентів (фінансове забез-
печення).

ВИСНОВКИ
Таким чином, механізм реалізації податкового по-

тенціалу ринку цінних паперів поєднує у собі риси ме-
ханізмів регулювання та управління, він являє собою
сукупність процедур, принципів, заходів, методів, які
створюють передумови для реалізації податкового по-
тенціалу ринку цінних паперів за рахунок:

— зростання податкової бази, яке відбувається
внаслідок виконання механізмом алокаційної та інве-
стиційної функцій, які розширюють доступ економіч-
ним агентам до фінансових ресурсів та дають змогу
фінансувати їм розширення масштабів своєї діяль-
ності;

— попередження ухилення від сплати податків —
за рахунок виконання забезпечувальної функції, яка пе-
редбачає реалізацію процедур регулювання і контро-

лю, які попереджають використання операцій з цінни-
ми паперами у схемах ухилення від сплати податків.
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