
Інвестиції: практика та досвід № 2/201272

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА
ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМ ТА ПРАКТИЧНИМ
ЗАВДАННЯМИ

Фондовий ринок є особливою сферою життєдіяльності
країни, в якій відбувається перерозподіл власності, потоків
капіталів, переоцінка фінансових інструментів, формуван)
ня нових економічних відносин і суб'єктів. З огляду на це
державне регулювання фондового ринку є невід'ємною ча)
стиною механізму його функціонування, а система держав)
них інституцій — головним структуроутворювальним еле)
ментом. Процеси трансформації економіки України зумо)
вили необхідність вирішення низки завдань державного
регулювання фондового ринку. Ефективність заходів дер)
жавного регулювання впливає на всі ланки фінансової сис)
теми, особливо відчутним є вплив на фінансовий ринок.

На фондовому ринку з'являються нові фінансові інстру)
менти, що здатні приносити доходи і послабляти податко)
вий тиск. Ці інструменти є ефективними за умов державно)
го регулювання і стимулювання розвитку цивілізованих
форм відносин між учасниками ринку. Вони є важливим за)
собом посилення інвестиційних процесів, створення нових
форм господарювання, фактором реструктуризації вироб)
ництва та економіки в загалом. Державне регулювання по)
лягає у визначенні таких цілей, їх урахуванні в державній
фінансовій політиці, сприянні розвитку інвестиційних про)
цесів, формуванні інституту цивілізованого інвестора. Аку)
мулювання коштів шляхом використання потенціалу фон)
дового ринку сприяє стабілізації фінансового становища
держави загалом, надходжень до бюджету.
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Механізми роботи ринків цінних паперів висвітленні у
працях таких відомих вчених та фахівців, як І. Бланк, В. Васи)
левський, В. Глущевський, В. Павлов, Г. Пальчевич, В. Си)
доренко, Я.Т. Фаріон, Н. Хомуляк, О. Шаров та багатьох
інших. У цих працях проаналізовані напрями вдосконален)
ня роботи фондового ринку.

ЗАГАЛЬНА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є науково)теоретичне обгрунтування застосуван)

ня ключових механізмів державного регулювання фондо)
вого ринку та з'ясування головного призначення фондово)
го ринку для розвитку економіки держави.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ОСНОВНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Міжнародна організація комісій з цінних паперів у своє)
му програмному документі "Цілі і принципи регулювання
фондового ринку", опублікованого в 1998 р., визначила три
основні цілі регулювання, а саме: захист інвесторів, забез)
печення прозорості й ефективності ринку та чесних правил
торгівлі, а також зниження рівня систематичного ризику [1].

Ці три цілі взаємопов'язані та взаємозалежні. Так, із тих
вимог, які допомагають зберігати чесний і прозорий ринок,
одночасно знижують і рівень систематичного ризику. Ана)
логічно засоби, направлені на зниження систематичного
ризику, поліпшують захист інвесторів.

Окрім цих загальних цілей, регулювання фондового
ринку може передбачати інші цілі. Так, в умовах економіч)
ної кризи чи спаду виробництва регулювання може і повин)
но бути орієнтовано переважно на стимулювання інвестицій
[2].

У світовій практиці склалися такі протилежні за форма)
ми регулювання види ринків — організований і неорганізо)
ваний. Організованим є ринок, підпорядкований регулюван)
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ню, системі сформованих норм, правил і практик; прямий
доступ на нього відкритий професіоналам, які є членами
відповідних організацій. Держава за допомогою системи
заходів та інструментів може опосередковано впливати на
всі ринки, але найбільше — на організований ринок.

Злагодженість роботи фондового ринку залежить від
скоординованої роботи різних його суб'єктів: емітентів
цінних паперів; інвесторів як фізичних та юридичних осіб, у
тому числі інституційних посередників; держави та саморе)
гулюючих організацій [3].

Держава на фондовому ринку виступає у трьох гілках:
як регулятор, інвестор та емітент.

Виходячи з цього, систему управління фондовим рин)
ком слід будувати, враховуючи певні моделі відносин між
суб'єктами ринку: між регуляторами та фінансовими посе)
редниками; між емітентами та інвесторами.

Згідно закону України "про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів",
існує два рівні регулювання фондового ринку. Перший
рівень утворюють органи державного регулювання, другий
— саморегулюючі організації (СРО), створені професіо)
нальними учасниками ринку цінних паперів (союзи, асоці)
ації, ліги професіональних учасників, фондові біржі та
організатори позабіржової торгівлі). Стосовно професіо)
нальних (або ліцензованих) учасників національна модель
— дворівнева, побудована на принципі виділення першого
рівня (центрального депозитарію) та другого — реєстра)
торів, зберігачів, депозитаріїв. Модель взаємовідносин між
ліцензованими та не ліцензованими учасниками ринку вклю)
чає рівень професіональних виконавців угод, з одного боку,
та інвесторів — з другого [4].

Всі заходи з державного регулювання фондового рин)
ку можна розподілити на дві групи: заходи прямого та не)
прямого втручання (регулювання) функціонування ринку та
його інституцій. До заходів прямого регулювання належать:
законотворча та нормотворча робота, пов'язана з форму)
ванням та розвитком ринку цінних паперів; ліцензування

учасників ринку; прямий контроль
за обігом деяких видів цінних па)
перів; їх реєстрація; контроль за
правами власності та їх зміною;
встановлення правил здійснення
окремих видів угод.

Непряме регулювання роботи
фондового ринку здійснюється че)
рез систему загальних заходів
фінансової політики, а саме: систе)
му операцій на відкритому ринку;
надання гарантій урядом щодо
кредитів, позик, депозитів; введен)
ня в обіг державних облігацій, век)
селів та інших цінних паперів; зап)
ровадження ефективної системи
ціноутворення, а також розгорну)
тої системи індикаторів фінансово)
го ринку; застосування стимулюю)
чої системи податків на доходи від
цінних паперів і вжиття інших за)
ходів податкової політики тощо.

Законодавчі органи регулю)
вання фондового ринку наведені в
табл. 1., серед основних можливо
перелічити:

— законотворчі органи: Вер)
ховна Рада, Президент України,
Кабінет Міністрів України, Держав)
на комісія з цінних паперів і фон)
дового ринку України;

— органи інституційного регу)
лювання: Національний банк України, Фонд державного
майна України;

— судові органи (забезпечують проведення арбітражу
і вирішення спорів між учасниками ринку) [5].

Фондовий ринок є багатоаспектною складовою еконо)
мічної системи, на основі якої функціонує ринкова економ)
іка, а саме:

— акумулює капітал для інвестицій у виробничу і неви)
робничу сфери;

— відображає сукупність економічних відносин, які ви)
никають під впливом співвідношення попиту і пропозицій
позичкового капіталу.

Головним завданням фондового ринку є створення умов
для нормального розміщення інвестицій. Ринок об'єктивно
висвітлює найефективніші галузі і сфери економіки, в які
вливається капітал через купівлю)продаж цінних паперів.

Однак розвиток ринку цінних паперів в Україні уже базуєть)
ся на серйозних дослідженнях і розробках. Насамперед, ство)
рено систему його законодавчого регулювання, в основу якої
покладена Конституція України, Закони "Про цінні папери та
фондовий ринок" [7], "Про акціонерні товариства" [8], "Про дер)
жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні" [6].

Згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок", держава може виступати в якості емітента — юридич)
на особа, органи виконавчої влади або органи місцевого са)
моврядування, що несуть від свого імені зобов'язання перед
власниками цінних паперів по здійсненню прав, закріплених
ними є держава, державні органи, органи місцевої адмініст)
рації, підприємства й інші юридичні особи, включаючи спільні
підприємства, інвестиційні фонди, комерційні банки [7].

Емітент поставляє на фондовий ринок товар — цінний
папір і несе від свого імені зобов'язання перед покупцями (інве)
сторами) цінних паперів по здійсненню прав, засвідчених ними.
Крім того, емітент сам оперує своїми цінними паперами,
здійснюючи їхній викуп або продаж. Емітент випускає в обіг
емісійні цінні папери: акції, боргові зобов'язання, депозитні та
ощадні сертифікати, векселі, опціони — тобто це організації,
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Таблиця 1. Компетенція та підпорядкованість
органів регулювання фондового ринку



Інвестиції: практика та досвід № 2/201274

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

зацікавлені в короткостроковому або довгостроковому фінан)
суванні своїх поточних і капітальних видатків, які можуть до)
вести, що їм як позичальникам можна довіряти.

Під емісійним цінним папером розуміється будь)які цінні
папери, у тому числі без документарні , що розміщається
випусками, мають рівний обсяг і строки здійснення прав усе)
редині одного випуску, незалежно від часу її придбання, а
також закріплюють сукупність майнових і немайнових прав,
що підлягають посвідченню, поступці й безумовному
здійсненню з дотриманням встановлених законодавством
форм і порядків. На частку емісійних цінних паперів дово)
диться основний обсяг операцій, які здійснюються на ринку
цінних паперів; за обсягами і впливом на стан фондового
ринку лідирують акції та облігації.

Держава здійснює емісію різних видів цінних паперів:
казначейських зобов'язань, облігацій та інших цінних паперів;
коротко ), середньо) та довгострокових; іменних та на пред)
'явника; документарних та без документарних; ринкових,
неринкових та з обмеженим колом обертання; для населен)
ня та юридичних осіб; під гарантію держави, суб'єктів дер)
жави і муніципальних утворень. Емісія може здійснюватися
різними випусками, поділеними на серії та розряди, а внутр)
ішня сторона випусків — транші. З точки зору характеру по)
треб в засобах, викликаючи необхідність випуску державних
та муніципальних цінних паперів, розрізняють емісійні папе)
ри на покриття загального дефіциту бюджету (казначейські
зобов'язання); короткострокових касових розривів (погаша)
ються за рахунок податкових надходжень); на погашення
цільових витрат емітента (облігації); на реалізацію конкрет)
них проектів (цільові облігації).

Серед емітентів першість належить державі. Вважаєть)
ся, що державні цінні папери мають нульовий ризик, так
держава буде нести свої зобов'язання завжди. При цьому
державним цінним паперам притаманні цікаві для інвестора
властивості: при дійсно низькому ризику мають досить ви)
соку прибутковість і майже абсолютною ліквідність. Тому
держава як емітент цінних паперів займає міцні позиції на
фондовому ринку.

Інвестори в цінні папери — фізичні та юридичні особи,
резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні
папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/
або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних
паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвес)
торами є інститути спільного інвестування (пайові та корпо)
ративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фон)
ди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, стра)
хові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють опе)
рації з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за влас)
ний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбаче)
них законодавством, — також за рахунок залучених від інших
осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або
збереження реальної вартості фінансових активів [7].

Держава також може виступати в ролі інвестора: прий)
має на себе функції інвестора різних галузей економіки і
виробництв, продукція яких має загальнонаціональний ха)
рактер і у відповідності з законодавством може бути вироб)
лена на державних підприємствах або на підприємствах,
приватизація яких буде проводитися найближчим часом.

За допомогою цінних паперів держава здійснює: фінан)
сування різних галузей та виробництв, де держава є замов)
ником та споживачем продукції (оборонна промисловість,
об'єкти державної інфраструктури, магістралі, термінали);
функції інвестора в соціальній сфері, особливо при фінан)
суванні продукції агропромислового комплексу; держава
тимчасово може інвестувати ті виробництва, де спостеріга)
ються тимчасові труднощі.

Держава здійснює вплив на інвестиційну діяльність як
прямо через державний сектор економіки, так і опосеред)
ковано через свої інститути (органи виконавчої влади, На)

ціональний банк, Фонд Державного майна, Інноваційний
фонд, інші позабюджетні фонди, Антимонопольний комі)
тет, органи держарбітражу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Фондовий ринок — це специфічний ринок, на якому
держава через свої органи, а також саморегулюючі органі)
зації, враховуючи закономірності ринкових законів, вирішує
завдання щодо залучення, розподілу та розміщення інвес)
тиційних коштів між надлишковими та дефіцитними секто)
рами, окремими галузями й секторами економіки; перероз)
поділяє доходи, формує нові відносини власності, розпо)
рядження, використання, цивілізованого інвестора та вирі)
шує інші соціально)економічні завдання.

Державне регулювання фондового ринку передбачає:
визначення його законодавчої бази; розвиток інституційної
основи роботи; розширення переліку інструментів, які мають
обіг на цьому ринку; забезпечення захисту інвесторів; сприян)
ня прозорості його роботи та умов для оптимального ціноут)
ворення. Усі регуляторні заходи можна розподілити на захо)
ди прямого та непрямого впливу, які доцільно використовува)
ти в їх єдності та нерозривному зв'язку. Серед заходів непря)
мого впливу особливу роль відіграє запровадження ефектив)
них методик ціноутворення й формування інвестиційного пор)
тфелю. Іншим важливим механізмом державного регулюван)
ня є створення розгорнутої системи індикаторів ринку.

Одним із призначень фондового ринку є стимулювання
інвестицій в економіку країни. Створення вітчизняного рин)
ку цінних паперів є процесом складним і суперечливим, суп)
роводжується низкою протиріч, що особливо поглиблюють)
ся відсутністю достатнього досвіду, обмеженістю науково)
методичних розробок, недосконалістю нормативно)право)
вої бази та соціально)економічного життя країни.

Однак, розвиток ринку цінних паперів в Україні уже ба)
зується на серйозних дослідженнях і розробках. Насампе)
ред, створено систему його законодавчого регулювання.

Отже, держава повинна приділяти належну увагу всім
трьом галузям для подальшого успішного розвитку еконо)
міки та суспільства в цілому .
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під впливом інтеграційних процесів актуальною пробле)

мою наукових досліджень у галузі оподаткування суб'єктів
господарювання різних галузей економіки є розробка ме)
ханізмів і важелів впливу на соціально)економічні процеси
непрямих податків, адаптації законодавства, що регулює
діяльність в аграрному секторі економіки, до нових правил
господарювання. В умовах економічної трансформації Ук)
раїни удосконалення вітчизняної практики непрямого опо)
даткування об'єктивно потребує звернення до зарубіжного
досвіду. Вітчизняні вчені)економісти звертаються до вивчен)
ня досвіду провідних країни як до джерела нагромаджених
практичних знань у системі фіскальних відносин. Однак ре)
гулювальні властивості непрямих податків суттєво від)
різняються в тій чи іншій країні, бо кожній країні притаманні
свої особливі риси розвитку економіки з певною динамікою
соціально)економічних та політичних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність проблематики, пов'язаної з непрямим опо)

даткуванням та особливостями аграрного бізнесу, підтвер)
джується публікаціями вітчизняних вчених)економістів, та)
ких як І.Д.Якушик, Я.В.Литвиненко [1], І.В. Педь [2],
Н.О. Ривак [3], В.М.Мельник, О.В.Солдатенко [4], В.Пар)
нюк [5] тощо. Проте окремі важливі аспекти удосконален)
ня механізму непрямого оподаткування аграрного бізнесу
в нестабільному економічному та політичному середовищі
ще не знайшли повного і комплексного висвітлення в еко)
номічній літературі.
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ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

У статті проведено дослідження особливостей непрямого оподаткування аграрного бізне�

су в провідних країнах світу, розкрито роль і значення податків в сучасних умовах господарю�

вання.

In the article research of features of indirect taxation of agrarian business is conducted in the

leading countries of the world, a role and value of taxes is exposed in the modern terms of manage.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ
Основною метою статті є оцінка світового досвіду фор)

мування системи непрямого оподаткування аграрного бізне)
су з метою підвищення ефективності його функціонування,
визначення впливу окремих непрямих податків на соціаль)
но)економічний розвиток країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах вступу України до СОТ необхідним є реформу)

вання діючого механізму фінансової підтримки аграрного
бізнесу за рахунок особливого порядку справляння непрямих
податків, які в розвинених країнах світу є важливим джерелом
доходів і посідають важливе місце у фінансуванні державних
потреб. Податкові системи різних країн світу відрізняються за
типом побудови, кількістю податків, ставками податкових пла)
тежів, методикою їхнього розрахунку, способом стягнення.

Аналіз та систематизація наукових джерел довела, що
у більш розвинених країнах переважають так звані уні)
версальні непрямі податки, які мають ширшу базу оподат)
кування, тоді як акцизні податки і мита використовуються
менш активно. У країнах з нижчим рівнем розвитку економ)
іки, навпаки, універсальні непрямі податки відіграють не таку
важливу роль порівняно із специфічними акцизами, за до)
помогою яких і формується більша частина податкових над)
ходжень. Проте спільною і характерною особливістю бага)
тьох країн Європи є висока культура платників податку,
відносна стабільність законодавчої бази [1].

Слід звернути увагу і на специфіку аграрної сфери еконо)
міки, яка пов'язана із забезпеченням продовольчої безпеки


