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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Фондовий ринок виступає невід’ємною складовою 

фінансової системи будь-яких країн із ринковою економікою. Він діє як 

специфічне середовище, в якому відбувається трансформація сукупних 

заощаджень в інвестиції, та відображає співвідношення попиту і пропозиції на 

фінансові активи. Не менш актуальним є обіг цінних паперів й поза 

організованими ринками, у законодавчо передбачених випадках. Адже 

можливість використання цінних паперів як фінансових інструментів, їх 

випуск, обіг, інші операції, передбачені законодавством, дозволяють у межах 

проведення державної політики впливати на інвестиційні процеси, 

спрямовувати кошти у ті галузі чи сфери національної економіки та 

виробництва, які найбільше їх потребують. Відтак, цінні папери займають 

надзвичайно важливе місце у платіжному балансі держав. 

Як засвідчує аналіз правозастосування у сфері обігу цінних паперів, 

зрозуміле податкове законодавство, як правило, спрощує доступ фізичних осіб 

до операцій на фондовому ринку. Україна, як і будь-яка інша держава, 

зацікавлена у такому доступі, адже це сприяє залученню заощаджень 

населення до інвестування в національну економіку. Крім того, держава 

зацікавлена у зростанні доходів фізичних осіб від операцій з цінними 

паперами, оскільки такі доходи у подальшому оподатковуються. Їх зростання 

сприяє зростанню надходжень до бюджетів. Тим більше, що надзвичайно 

складна економічна та політична ситуація, в якій перебуває Україна, 

спричинила негативний вплив не лише на публічні фінанси, але й на всю 

економіку, на більшість галузей виробництва. Це суттєвим чином (звичайно, у 

бік зменшення) вплинуло на вартість цінних паперів, емітованих 

підприємствами, які представляють відповідні галузі економіки та 

виробництва та є великими гравцями на фондовому ринку. Водночас саме їх 

стабільний стан, зазвичай, спонукає фізичних осіб до інвестування в цінні 

папери з метою отримання доходів (які в подальшому виступають об’єктом 

оподаткування). 

Крім того, наявний на даний час порядок оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб недостатньо враховує специфіку операцій з цінними 

паперами. Результатом недосконалого податкового законодавства є цілий ряд 

проблем практичного характеру, з якими стикаються як фізичні особи (у тому 

числі й інвестори), так і професійні учасники ринку цінних паперів. При 

цьому, на жаль, питання оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з 

цінними паперами здебільшого не представляє інтересу ані для більшості 

практикуючих юристів, ані для юридичної науки. Разом із тим саме 

відсутність науково обґрунтованих положень щодо особливостей 

оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами в 

умовах виконання стратегічних завдань реформування податкового 

законодавства, обумовленого євроінтеграційним курсом держави, підвищення 

ролі міжнародних, у тому числі європейських, стандартів щодо фінансових 
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інструментів у цілому слугують підставою для проведення комплексного 

дослідження згаданих проблемних питань у їх взаємозв’язку. Все 

вищевикладене обумовлює актуальність обраної для дослідження теми, 

присвяченої аналізу правового регулювання оподаткування фізичних осіб при 

здійсненні операцій з цінними паперами, та дозволяє розглядати дане 

дослідження не лише з позицій науково-теоретичного, але й практичного 

характеру отриманих результатів. 

Аналіз дисертаційних досліджень свідчить про недостатнє розкриття 

проблем фінансово-правового регулювання цінних паперів, адже допоки в 

Україні було захищено незначну кількість робіт даного напряму (зокрема, 

Д. М. Андреєвим, О. В. Гедзюк, Г. М. Остапович, В. Г. Першиним, 

А. О. Приступко), в яких, здебільшого, розкрито питання організації 

фондового ринку, державного регулювання фондового ринку, дослідження 

цінних паперів як об’єкта регулювання на фондовому ринку, як джерела 

бюджетних надходжень тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2011–2015 рр., затверджених Загальними зборами 

НАПрН України 24.09.2010 р., та відповідає змісту заходів, що здійснюються в 

Україні в межах імплементації положень Угоди про Асоціацію з 

Європейським Союзом. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі фінансового права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в межах науково-дослідних робіт «Механізм адаптації 

законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського 

союзу» № 065Ф 042-01 (державний реєстраційний номер 0101U003579) та 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний 

аспекти» № 115Ф 042-01 (державний реєстраційний номер 0111U008337), 

включених до тематичного плану юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження виступає 

комплексне дослідження особливостей правового регулювання оподаткування 

фізичних осіб в Україні при здійсненні операцій з цінними паперами, а також 

вироблення рекомендацій щодо удосконалення податкового законодавства. 

Окреслена мета дослідження зумовила постановку та розв’язання 

наступних задач: 

 з’ясувати правову природу цінних паперів як фінансових інструментів 

та категорії публічних фінансів; 

 визначити види операцій з цінними паперами та розкрити їх значення 

для оподаткування; 

 розкрити особливості правового статусу фізичних осіб як платників 

податку на доходи; 

 встановити особливості об’єкта оподаткування операцій фізичних осіб 

із цінними паперами; 
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 розглянути особливості справляння податку на доходи фізичних осіб 

при оподаткуванні операцій з цінними паперами в Україні; 

 вивчити іноземний досвід оподаткування доходів фізичних осіб від 

операцій з цінними паперами; 

 розробити шляхи удосконалення правового регулювання 

оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами та 

надати пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства 

України. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері 

оподаткування доходів фізичних осіб. 

Предметом дослідження є правове регулювання оподаткування фізичних 

осіб при здійсненні операцій з цінними паперами. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання, що дозволяють здійснити комплексний 

аналіз справляння податку на доходи фізичних осіб від операцій з цінними 

паперами в Україні. Загальнонауковий діалектичний метод пізнання виступає 

основним у цій системі й дозволяє виконувати наукові завдання, що 

визначаються в дисертації, в єдності їх соціального змісту та юридичної 

форми. 

За допомогою системно-функціонального методу розкрито вихідні 

теоретико-правові засади у визначенні цінних паперів та видів операцій з 

цінними паперами (підрозділи 1.1, 1.2), з’ясовано особливості податкової 

правосуб’єктності, у тому числі податкової правоздатності та дієздатності 

фізичних осіб, які є платниками податку на доходи від операцій з цінними 

паперами (підрозділ 2.1). Із застосуванням історико-правового та порівняльно-

правового методів досліджено національне та іноземне податкове 

законодавство, що регулює порядок справляння податку на доходи 

(прибуткового податку) з фізичних осіб, міжнародні договори про усунення 

подвійного оподаткування, стороною яких виступає Україна, європейську 

судову практику тощо (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). Формально-юридичний 

метод дозволив тлумачити правові норми, які регулюють особливості 

реалізації прав та обов’язків фізичних осіб в Україні (підрозділ 2.1), надав 

можливість дослідити об’єктний склад податку на доходи фізичних осіб 

(підрозділ 2.2), обґрунтувати висновки й пропозиції та визначити шляхи 

удосконалення податкового законодавства України. 

Нормативно-правову основу дослідження становлять акти 

конституційного, фінансового, податкового законодавства України та 

іноземних держав, директиви та регламенти ЄС, міжнародні стандарти, 

практика Суду ЄС. Із метою порівняльно-правового аналізу в дисертації 

досліджено питання визначення правового статусу платників податків та 

регулювання порядку справляння податку на доходи фізичних осіб 

(прибуткового податку), у тому числі від операцій з цінними паперами, у 

державах – членах ЄС, зокрема Великобританії, Німеччині, Швейцарії, Латвії 

тощо, а також у Казахстані, Білорусі, Молдові. 
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Теоретико-методологічною основою для розкриття поставлених на 

дослідження завдань та надання висновків стали праці представників науки 

фінансового права, зокрема Л. К. Воронової, Д. О. Гетманцева, В. І. Гуреєва, 

О. О. Дмитрик, І. Б. Заверухи, Л. М. Касьяненко, І. Є. Криницького, 

М. П. Кучерявенка, О. А. Лукашева, О. А. Музики-Стефанчук, А. А. Нечай, 

О. П. Орлюк, П. С. Пацурківського, С. Г. Пепеляєва, Н. Ю. Пришви, 

А. Т. Шаукєнова та ін. У процесі визначення правового статусу фізичної особи 

як суб’єкта податкових відносин були використані положення дисертаційних 

досліджень О. В. Бакун, О. О. Головашевича, С. В. Пархоменко-Цироциянц, 

М. О. Перепелиці. 

Підґрунтям для даного дослідження стали також розробки провідних 

представників науки теорії права, у тому числі О. В. Зайчука, 

В. В. Копейчикова, М. М. Марченка, Н. М. Оніщенко, О. В. Петришина, 

М. В. Цвіка. Враховуючи те, що цінний папір є категорією, насамперед, 

цивільно-правовою, у роботі використовувалися напрацювання, отримані 

представниками цивільної науки, зокрема О. В. Дзерою, Н. С. Кузнєцовою, 

В. В. Луцем, Р. А. Майданником, Ю. В. Мицою, Л. В. Пановою, 

В. П. Харицьким. Крім того, виходячи зі складної природи цінних паперів, в 

основу дослідження були покладені роботи представників економічної науки, 

зокрема І. В. Бураковського, А. Г. Загороднього, А. М. Ковальової, 

С. В. Котєлкіна, Ю. А. Кравченка, О. О. Муринова, О. В. Плотнікова, 

П. С. Пробіна, В. В. Селезньова, А. В. Татаринцева, Д. Г. Черніка, у тому числі 

іноземних – Л. Вайсса, У. Едвардса, С. Хофманна, Дж. Кремера, М. Тейлора, 

Дж. Роджерса. 

Емпіричною базою дослідження стала діяльність Державної фіскальної 

служби України (до 2014 року – Міністерства доходів і зборів України, 

Державної податкової служби України), Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, професійних учасників ринку цінних паперів тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним із перших комплексних наукових досліджень сутнісних і якісних 

ознак правового регулювання оподаткування фізичних осіб від операцій з 

цінними паперами в Україні, спрямованих на пошук оптимальних шляхів 

удосконалення національного податкового законодавства й підвищення 

ефективності правозастосування у цій сфері. В результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, висновків і 

пропозицій, а саме: 

вперше: 

– визначено ознаки фізичної особи – платника податку на доходи від 

операцій з цінними паперами, до яких належать: набуття статусу платника 

податку на доходи (у тому числі статусу резидента/нерезидента); володіння 

податковою правосуб’єктністю; володіння об’єктом оподаткування, а саме – 

доходами від операцій з цінними паперами; реалізація основного податкового 

обов’язку; здійснення сплати податку на доходи з власних коштів; обов’язкове 

декларування отриманих доходів від операцій з цінними паперами; несення 
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самостійної відповідальності (у тій частині, яка не є зобов’язанням 

податкового агента) за несплату, у тому числі несвоєчасну чи неповну сплату 

податку з доходів, за рахунок власних коштів; 

– доведено, що оподаткування операцій з цінними паперами, суб’єктами 

яких виступають фізичні особи, залежить від наявності різних режимів їх 

оподаткування, так званої множинності. На режим оподаткування певної 

фізичної особи впливають наступні параметри: наявність статусу 

резидента/нерезидента; види доходів, які має фізична особа, порядок 

отримання та оподаткування таких доходів (через податкового агента чи 

самостійно); наявність законних підстав для зменшення загального річного 

доходу; співвідношення доходів та витрат фізичної особи, визначених 

податковим законодавством; порядок обрахунку податкової бази – 

накопичувальним підсумком протягом календарного (звітного) року чи 

інакше; 

– запропоновано авторську класифікацію доходів від операцій з цінними 

паперами для фізичних осіб за певними категоріями, формами, операціями 

тощо; 

– визначено особливості оподаткування доходів фізичних осіб від 

операцій з цінними паперами, зокрема у частині розрахунку інвестиційного 

доходу, оподаткування дивідендів, співвідношення доходів і витрат за 

операціями з цінними паперами, розрахунку бази оподаткування наростаючим 

підсумком, участі податкових агентів у виплаті доходів за операціями з 

цінними паперами; 

– з метою удосконалення чинного податкового законодавства 

запропоновано внести зміни до ПК України, зокрема статей 170, 212, 213, 215
1
, 

а також проект нового п. 170.13 ст. 170 «Особливості визначення податкової 

бази, обчислення і сплати податку на доходи від операцій з цінними 

паперами»; 

удосконалено: 

– розуміння правової природи цінних паперів як фінансових 

інструментів через змістовну характеристику цінних паперів: як фінансової 

категорії завдяки набору характеристик (часових, просторових, ринкових) та 

класифікацій (за характером операцій та угод, цілями випуску, класами, 

емітентами тощо); як юридичної категорії – через визначені ознаки, зокрема 

документарність, публічну дійсність, оборотоздатність, втілення прав особи 

тощо; 

– підходи щодо поняття об’єкта оподаткування доходів від операцій з 

цінними паперами для резидентів та нерезидентів – фізичних осіб; 

– підходи щодо особливостей оподаткування операцій із векселями 

внаслідок введення в обіг фінансових банківських та казначейських 

векселів; 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо правової природи цінних паперів як 

категорії публічних фінансів, виходячи зі змісту публічної фінансової 



6 

діяльності, її об’єктного складу та розуміння об’єкта фінансових 

правовідносин; 

– положення про необхідність узгодження податкового законодавства зі 

спеціальним законодавством, що визначає поняття цінних паперів, статус 

учасників операцій з ними тощо; 

– теоретичні положення про правовий статус фізичних осіб – платників 

податків, у тому числі з позицій включення до ПК України основних та 

факультативних ознак зазначених суб’єктів; 

– положення про роль міжнародних стандартів, європейських директив у 

формуванні та розвиткові національного податкового законодавства, зокрема у 

частині оподаткування доходів від операцій з цінними паперами; 

– висновок про необхідність скасування акцизного податку (особливого 

податку) з операцій з цінними паперами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у: 

 науково-дослідній сфері – під час подальшого розроблення 

теоретичних проблем фінансового (у тому числі податкового) права, а також у 

процесі дослідження цінних паперів як фінансового інструменту, що підпадає 

під фінансово-правовий вплив (довідка про впровадження в наукову діяльність 

результатів дослідження НДІ ІВ НАПрН України від 28.11.2013 р. № 388/1); 

 правотворчості – для вдосконалення чинного податкового 

законодавства у сфері оподаткування доходів фізичних осіб; 

 навчальному процесі – в ході підготовки відповідних розділів 

підручників, навчальних посібників із дисциплін «Фінансове право», 

«Податкове право», «Правове регулювання прямого оподаткування» та 

викладання зазначених курсів; 

 правозастосовній діяльності фізичних осіб, професійних торгівців 

цінними паперами та податкових органів України – в процесі податкового 

обліку, справляння податку на доходи фізичних осіб. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні 

висновки, на яких базується дисертаційне дослідження, а також рекомендації 

щодо вдосконалення законодавства були оприлюднені на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Тенденції та пріоритети реформування 

законодавства України» (28 грудня 2011 р., м. Запоріжжя), «Право та сучасне 

суспільство: реалії та співвідношення» (30 березня 2012 р., м. Запоріжжя), 

«Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного 

законодавства» (12–13 квітня 2012 р., м. Харків), «Тенденції та пріоритети 

реформування правової системи України», (24–25 травня 2012 р., м. Київ), 

«Роль права у забезпеченні законності та правопорядку» (31 серпня 2012 р., 

м. Запоріжжя), «Роль права та закону у сучасному суспільстві» (22–23 вересня, 

2012 р., м. Київ), «Національне та міжнародне право в сучасному вимірі» (28–

29 вересня 2012 р., м. Запоріжжя), «Пріоритетні напрямки розвитку правової 

системи України» (18–19 січня 2013 р., м. Львів). 
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Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 

тринадцять наукових праць, п’ять з котрих – наукові статті у фахових 

виданнях з юридичних наук, з яких чотири входять до переліку фахових 

видань, визначених чинним законодавством України, та одна вийшла друком в 

іноземному науковому виданні, вісім – тези доповідей за матеріалами науково-

практичних конференцій. 

Структура дисертації зумовлена змістом наукової проблеми та 

спрямована на досягнення мети дослідження. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 

238 сторінок, з яких 198 – основний текст, 29 – список використаних джерел 

(262 найменування) та додатки, розміщені на 11-ти сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, розкривається стан її 

наукової розробленості, визначається зв’язок із науковими програмами, 

планами та темами, висвітлюються мета й задачі дослідження, його об’єкт і 

предмет, наводяться методи, що були застосовані у процесі роботи, 

зазначається нормативна та емпірична база дослідження, формулюється 

наукова новизна одержаних результатів, розкривається їх теоретичне та 

практичне значення, наводяться відомості про апробацію наукових результатів 

роботи. 

Розділ 1 «Цінні папери як категорія публічних фінансів» містить два 

підрозділи, в яких розкриваються суть та особливості правової природи цінних 

паперів, досліджуються види операцій з цінними паперами з метою розкриття 

їх значення для оподаткування. 

У підрозділі 1.1 «Цінні папери як фінансовий інструмент: особливості 

правової природи» розкривається правова природа цінних паперів (далі – ЦП) 

як фінансового інструменту та об’єкта публічних фінансів. Основні напрями 

використання ЦП дозволяють визначити функціональне призначення даного 

фінансового інструменту в процесі публічної фінансової діяльності. ЦП 

піддається розглядові через призму економічної, фінансової та правової 

теорій. Наводяться різноманітні характеристики, в тому числі часові, 

просторові, ринкові. Цінні папери класифікуються за різними підходами, 

зокрема за характером операцій та угод, за цілями та формами випуску, за 

порядком їх розміщення, за формою існування, групами тощо. Для розкриття 

фінансово-правової природи цінних паперів аналізується національне 

фінансове та спеціальне законодавство, що регулює сферу випуску та обігу 

ЦП. Увага звертається на функції фінансових органів у процесі роботи з 

борговими ЦП. Окреме місце відведено міжнародним та європейським 

стандартам, спрямованим на врегулювання ЦП як фінансових інструментів. 

Доводиться, що оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з ЦП 

являє приклад впливу імперативних за природою фінансових норм на 
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свободу розпорядження приватною власністю, якою виступають доходи 

фізичних осіб. 

Підрозділ 1.2 «Види операцій з цінними паперами та їх значення для 

оподаткування» присвячений аналізу операцій, що можуть здійснюватися з 

ЦП, розподілу їх за видами. Підкреслюється, що власник ЦП може одержувати 

дохід двома способами: від володіння ЦП та від розпорядження ним. При 

цьому якщо дохід від володіння може бути одержаний у вигляді відсотків або 

дивідендів, то дохід від розпорядження ЦП являє собою дохід від продажу ЦП 

за ринковим курсом, коли він перевищує первісну номінальну вартість, за 

якою був придбаний. Обґрунтовуються підстави виключення операцій з 

випуску ЦП та емісії ЦП із переліку об’єктів оподаткування, аналізуються 

негативні наслідки порушення правил емісії та реєстрації ЦП для операцій із 

відчуження прав по таких ЦП. Розкриваються особливості професійної 

діяльності з торгівлі ЦП. 

Доводиться, що оподаткування операцій з ЦП має у більшості країн 

суттєві особливості, які породжуються самим об’єктом оподаткування. При 

цьому певні ознаки оподаткування операцій з ЦП конкретизуються залежно 

від податкової системи тієї країни, де вони здійснюються. Аналіз податкового 

законодавства України дозволяє говорити про приділення основної уваги 

питанням оподаткування юридичних осіб. Підкреслюється, що зменшення 

ролі фізичних осіб в операціях із ЦП є недалекоглядним. Особливо 

враховуючи світові тенденції, де саме громадяни виступають активними 

гравцями на фондових ринках, і саме від них досить часто залежить рівень 

попиту на певні ЦП, а відтак – стабільність боргових ЦП чи привабливість 

інвестиційних пулів. 

Розділ 2 «Особливості суб’єктно-об’єктного складу оподаткування 

операцій з цінними паперами податком на доходи» складається з двох 

підрозділів та присвячений комплексному системному аналізу правового 

статусу фізичних осіб як учасників податкових відносин та визначенню 

особливостей об’єкта оподаткування за операціями фізичних осіб із ЦП. 

Так, у підрозділі 2.1 «Фізичні особи як платники податку на доходи: 

загальна характеристика» розглядаються підходи до розуміння фізичних осіб 

як платників податків через погляди різних правових шкіл. Аналізується 

податкова правосуб’єктність фізичної особи через призму податкових 

правоздатності, дієздатності та деліктоздатності. Зазначається, що такі підходи 

є спільними щодо будь-якого платника – фізичної особи, незалежно від 

діяльності, що він здійснює, та доходів, які він отримує. Це має 

розповсюджуватися і на доходи від операцій з ЦП. Однак для останніх цілком 

можливою є ситуація, за якої податкова дієздатність та податкова 

правоздатність збігатимуться (наприклад, у разі отримання спадщини чи 

дарунку в момент народження дитини). Проведений аналіз податкової 

правосуб’єктності та статусу податкового резидентства дозволяє 

сформулювати загальні ознаки, яким має відповідати фізична особа – платник 

податку на доходи від операцій з ЦП. 
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Важлива роль у роботі відводиться також питанням розгляду статусів 

податкового резидента та нерезидента, досліджуються принципи резидентства, 

а також режими оподаткування. На підставі аналізу практики Суду ЄС 

демонструється різниця між реалізацією принципів суб’єкта оподаткування та 

джерела оподаткування, які впливають на режим оподаткування доходів 

фізичних осіб. Завдяки порівняльно-правовому аналізу податкових кодексів 

демонструється прогресивний підхід національного законодавства в частині 

визначення резидентського статусу та доцільність відображення окремих 

питань у міжнародних угодах про уникнення подвійного оподаткування. 

У підрозділі 2.2 «Особливості об’єкту оподаткування за операціями 

фізичних осіб із цінними паперами» через загальну характеристику об’єкта 

оподаткування здійснюється перехід до конкретного об’єкта, що виникає 

внаслідок проведення операцій з ЦП та представляє інтерес для оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб. Доводиться, що доходи від операцій з ЦП 

можна розглядати як конкретний об’єкт оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб, загальні характеристики якого випливають із розуміння об’єкта 

оподаткування теорією податкового права. Водночас цей об’єкт 

оподаткування має свої особливості, викликані саме природою ЦП. Робиться 

висновок, що значна частина доходів від операцій з ЦП оподатковується для 

фізичних осіб за меншою, аніж базова, ставкою. Зазначене є прикладом 

реалізації пільгової політики оподаткування, що застосовується не за 

суб’єктним, а за об’єктним складом (коли як підстава для застосування пільги 

обирається вид ЦП, доходи від операцій із яким оподатковуються). На 

прикладі застосування пільг до оподаткування операцій із державними ЦП 

простежується превалювання довгострокової мети над короткостроковою у 

процесі вибору джерел публічних доходів у ході публічної фінансової 

діяльності, а також реалізація принципу ефективності формування публічних 

доходів. 

Увага приділяється практиці запровадження фінансового банківського 

векселя та фінансового казначейського векселя, на прикладі яких доводиться 

методологічна невірність ототожнення у податковому законодавстві 

вексельних зобов’язань із податковими зобов’язаннями. Наводиться критична 

аргументація щодо введення акцизного податку на операції з ЦП. 

Розділ 3 «Удосконалення правового регулювання оподаткування 

доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами в Україні» 

складається з двох підрозділів та присвячується дослідженню особливостей 

справляння податку на доходи фізичних осіб, отримані від різних видів 

операцій з цінними паперами у порівняльно-правовому аспекті – в Україні, 

країнах ЄС тощо. 

У підрозділі 3.1 «Особливості справляння податку на доходи фізичних 

осіб при оподаткуванні операцій з цінними паперами в Україні» визначаються 

труднощі практичного характеру, що виникають внаслідок недосконалого 

законодавчого регулювання податку на доходи, і з якими стикаються як 

фізичні особи-інвестори, так і професійні учасники ринку ЦП, що їх 
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обслуговують (які виступають податковими агентами). Досліджується вплив 

різних режимів оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з ЦП, що 

залежить від ряду факторів, у тому числі резидентства, видів доходів та 

порядку їх отримання, співвідношення доходів та витрат, порядку обрахунку 

податкової бази тощо. Підкреслюється, що на оподаткування операцій з ЦП 

впливає, чи здійснювалися операції на фондовому ринку, чи поза ним. 

Водночас ПК України не містить наведеної вище деталізації. Відтак, 

доводиться покладатися на положення спеціального законодавства у сфері ЦП 

та державного регулювання ЦП, а також на підзаконні акти, що не є 

методологічно вірним. 

Визначаються основні форми, в яких отримуються доходи від операцій із 

корпоративними та борговими ЦП. Аналізуються особливості оподаткування 

доходів у формі дивідендів, у формі доходів від продажу ЦП, у вигляді 

процентного доходу, у вигляді доходу від продажу боргових ЦП тощо. 

Розкривається суть зобов’язань, що виникають у податкових агентів, у тому 

числі професійних учасників ринку ЦП, у процесі оподаткування доходів 

фізичних осіб від операцій з ЦП (у тому числі для резидентів та нерезидентів). 

Увага акцентується також на шляхах розв’язання проблем визначення витрат 

на придбання ЦП, документального підтвердження витрат платника податків 

тощо. Зокрема, аналіз правозастосовної практики свідчить, що наявна система 

документального підтвердження витрат на придбання ЦП не виконує повною 

мірою своїх завдань. Податковий агент не має права залишити у себе 

оригінали документів фізичної особи, що підтверджують її витрати. Відтак, 

фізична особа може пред’являти різним торгівцям ЦП одні й ті ж самі 

документи, що відкриває можливості для зловживань. Проблема посилюється 

ще більше, коли фізична особа продає пакет, на який у неї є договір, не цілком, 

а частково. 

У підрозділі 3.2 «Використання іноземного досвіду оподаткування 

доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами у процесі удосконалення 

національного законодавства» проводиться порівняльно-правовий аналіз 

податкового законодавства ряду європейських країн, а також деяких інших 

країн із метою визначення позитивного досвіду, який доцільно використати у 

процесі реформування національного податкового законодавства, а також 

прикладів правового регулювання, що не є доцільними для України. 

Підкреслюється спільність підходів, обумовлених правовою природою ЦП. 

Водночас, що стосується наслідків оподаткування таких операцій для 

фізичних осіб, то національне податкове законодавство значною мірою 

різниться за підходами щодо визначення юридичних конструкцій даного 

податку, процедур його справляння тощо. Вивчення досвіду європейських 

країн у частині оподаткування доходів фізичних осіб дозволяє простежити 

поступовий розвиток ідеї щодо запровадження до цієї сфери міжнародних 

стандартів. Разом із тим ця позиція є спірною навіть із точки зору 

європейських експертів, адже протягом більш як десяти останніх років 

європейські країни так і не змогли гармонізувати свої підходи стосовно ставок 
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та пільг. Необхідність такої гармонізації і надалі заявляється лише як спільна 

мета подальшої діяльності в європейському просторі. 

Підкреслюється, що українська практика оподаткування доходів фізичних 

осіб використовує підходи резидентства, визнані теорією податкового права та 

застосовані міжнародною практикою. Подібними до європейських підходів є 

також вітчизняні підходи щодо визначення об’єкта оподаткування, суб’єктів 

оподаткування, особливостей порядку справляння податку на доходи фізичних 

осіб. Водночас в Україні зазначений податок з операцій з ЦП стягується за 

ставкою, що є нижчою порівняно з більшістю європейських країн. 

Пропорційні ставки, що використовуються в європейських державах, в Україні 

нині також представлені незначною мірою. Наведені в роботі норми держав – 

членів ЄС дозволяють говорити про доцільність конкретизації положень 

українського податкового законодавства, пов’язаних із визначенням 

особливостей справляння податку з доходів фізичних осіб від операцій з ЦП. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми, що виявляється у визначенні сутнісних та якісних ознак правового 

регулювання оподаткування фізичних осіб від операцій з цінними паперами з 

метою удосконалення національного податкового законодавства й підвищення 

ефективності його правозастосування, сформульовано ряд висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на виконання зазначеного завдання, 

зокрема: 

1. Цінний папір як фінансова, економічна категорія має відповідні 

характеристики: часові, просторові, ринкові. Цінні папери є об’єктом 

різноманітних класифікацій, зокрема – за характером операцій та угод, цілями 

випуску, класами, емітентами тощо. Як юридична категорія, цінний папір 

наділяється рядом ознак, а саме документарністю, втіленням прав особи, 

оборотоздатністю, публічною дійсністю тощо. Розгляд цінного папера як 

об’єкта, що підпадає під фінансово-правове регулювання, надає йому 

додаткових ознак, що мають значення саме в контексті імперативного 

регулювання. 

2. Віднесення цінних паперів до категорії публічних фінансів доцільно 

здійснювати виходячи з розуміння публічних фінансів, публічної фінансової 

діяльності та об’єкта фінансових відносин. Об’єктний склад публічної 

фінансової діяльності та інструменти фінансових правовідносин становлять 

гроші та інші фінансові інструменти, серед яких важливе місце посідають 

цінні папери. Проведений аналіз дає підстави включити цінні папери як 

фінансові інструменти до складу публічних фінансів, об’єкта фінансових 

правовідносин, а також розглядати їх як повноправну категорію публічної 

фінансової діяльності. 

3. У ПК України не закріплено критерії щодо поняття «цінні папери». 

Відповідно, при тлумаченні цього поняття слід виходити з положень 
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спеціального законодавства. Водночас наголошується на проблемах 

правозастосування, пов’язаних із відмінностями у понятійному апараті 

галузевого законодавства, та доводиться необхідність закріплення критеріїв 

саме в податковому законодавстві. 

4. Об’єктом оподаткування податку на доходи резидента України 

виступають будь-які доходи, отримані від володіння чи розпорядження 

цінними паперами будь-яких видів, емітованими як в Україні, так і за 

кордоном. Якщо доходи за емітованими нерезидентами цінними паперами 

отримано за кордоном, в Україні вони будуть оподатковуватися для резидента 

з урахуванням наявності укладених угод про усунення подвійного 

оподаткування. Для нерезидента об’єктом оподаткування виступатимуть 

доходи, отримані від цінних паперів, емітованих резидентами України, 

виходячи з того, що такі цінні папери приносять дохід із джерелом 

походження в Україні. 

5. Зіставлення норм податкового законодавства, законодавства про цінні 

папери та цивільного законодавства дозволяє доходи від операцій з цінними 

паперами для фізичних осіб класифікувати за наступними категоріями: 

1) доходи у вигляді дивідендів та процентів, отримані від володіння чи 

відчуження цінних паперів; 2) інвестиційний прибуток від операцій з цінними 

паперами, деривативами; 3) доходи у вигляді вартості успадкованих чи 

отриманих у дарунок цінних паперів; 4) інші доходи. 

6. Аналіз оподаткування податком на доходи операцій з цінними 

паперами, що здійснюють фізичні особи, дозволяє говорити про два основні 

питання суб’єктного характеру – питання правосуб’єктності платників даного 

податку та питання резидентства. Чинний ПК України значно просунувся в 

розкритті як основних, так і факультативних ознак платника податку – 

фізичної особи, що є резидентом, які розкриваються в роботі. Такий підхід 

можна вважати прогресивним досягненням кодифікації податкового 

законодавства та його наближенням до міжнародних стандартів у цій сфері. 

7. Фізична особа – платник податку на доходи від операцій з цінними 

паперами у цілому характеризується наступними ознаками: 1) набуває статусу 

платника податку на доходи відповідно до податкового законодавства, 

основним актом якого виступає ПК України; 2) володіє податковою 

правосуб’єктністю; 3) володіє об’єктом оподаткування, а саме – доходами від 

операцій з цінними паперами; 4) наділений статусом резидента чи 

нерезидента, залежно від чого визначається обсяг оподатковуваних доходів від 

операцій з цінними паперами; 5) несе основний податковий обов’язок, що 

полягає у публічному обов’язку з нарахування та сплати податку на доходи, 

отримані протягом звітного року, до місцевого бюджету, а також декларування 

отриманих доходів у випадках, визначених законодавством; 6) здійснює 

сплату податку на доходи за підсумками річного податкового звітного періоду 

за рахунок власних коштів; 7) несе самостійну відповідальність (у тій частині, 

яка не є зобов’язанням податкового агента) за несплату, у тому числі 

несвоєчасну чи неповну сплату податку з доходів, за рахунок власних коштів. 
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8. Оподаткування операцій з цінними паперами, суб’єктами яких 

виступають фізичні особи, залежить від ряду складових. Це стосується 

наявності різних режимів оподаткування стосовно даного виду операцій, так 

званої їх множинності. На режим оподаткування певної фізичної особи 

впливають наступні параметри: наявність статусу резидента/нерезидента; види 

доходів, які має фізична особа, порядок отримання та оподаткування таких 

доходів (через податкового агента чи самостійно); наявність законних підстав 

для зменшення загального річного доходу; співвідношення доходів та витрат 

фізичної особи, визначених податковим законодавством; порядок обрахунку 

податкової бази – накопичувальним підсумком протягом календарного 

(звітного) року чи інакше. 

9. У європейському просторі діє ряд директив, що поширюють свою дію 

на фінансові інструменти, в тому числі цінні папери. Серед них провідну роль 

відіграє Директива MiFID про ринки фінансових інструментів та Регламент до 

неї. Законодавство України в більшості аспектів відповідає основним 

положенням, закріпленим Директивою MiFID. Разом із тим залишається ряд 

норм, які потребують подальшої імплементації (зокрема, в частині загального 

зниження ризиків для національного фінансового ринку, в тому числі в 

процесі діяльності національного регулятора ринків фінансових послуг). 

10. Враховуючи введення до ПК України нового виду цінного папера – 

простого векселя, авальованого банком, та введення понять «фінансовий 

банківський вексель» та «фінансовий казначейський вексель» до законів із 

вексельного обігу, зазначені види цінних паперів слід деталізувати й у 

базовому законі, а саме – Законі України «Про цінні папери і фондовий 

ринок». При цьому з методологічних засад невірним є підхід, згідно з яким ПК 

України пов’язує вексель із зобов’язанням, що накладається на векселедавця 

стосовно сплати до Державного бюджету відповідної суми коштів, і ставить 

знак рівності між зобов’язанням за векселем та податковим зобов’язанням 

(оскільки їх природа та інституційна належність є абсолютно різними). 

11. Особливості та порядок справляння податку на доходи від операцій з 

цінними паперами виникають у частині розрахунку інвестиційного доходу, 

оподаткування дивідендів, залежать від співвідношення доходів і витрат за 

операціями з цінними паперами, розрахунку бази оподаткування наростаючим 

підсумком, участі податкових агентів у виплаті доходів за операціями з 

цінними паперами, що знайшло відображення у дослідженні. Особливістю 

оподаткування таких доходів є також переважне їх отримання через 

податкових агентів (професійних учасників ринку цінних паперів) та 

неодноразовість процедури встановлення податкового статусу платника 

податку. 

12. У зв’язку з неповною деталізацією у ПК України питання включення 

до витрат суми реінвестованих дивідендів, що спричиняє відмінності у 

правозастосуванні та породжує конфлікти між платниками податків та 

фіскальними органами, пропонується доповнити абз. пп. 170.2.2 п. 170.2 

ст. 170 ПК України реченням «Реінвестиція до статутного фонду емітента 
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корпоративних прав його засновником (учасником) одержаних дивідендів є 

придбанням інвестиційного активу за рахунок власних коштів». 

Із метою визначення дати отримання доходу для фізичної особи – платника 

податку на доходи фізичних осіб при роботі з інвестиційними активами 

пропонується доповнити п. 170.2 ст. 170 ПК України підпунктом 170.2.10 

наступного змісту: «Для цілей цього пункту датою отримання інвестиційного 

доходу в календарному році є дата виплати доходу (включаючи авансові 

виплати) фізичній особі, або дата перерахування доходу фізичній особі, або 

дата передачі фізичній особі доходу в натуральній формі. Під перерахуванням 

доходу фізичній особі через професійного учасника ринку цінних паперів 

розуміється також списання грошових коштів з клієнтського рахунку за 

дорученням фізичної особи, зокрема на купівлю інших цінних паперів». 

13. Чинний ПК України не розв’язує у цілому питань, що виникають у 

процесі правозастосування у досліджуваній сфері, у зв’язку з чим 

запропоновано  доповнити ст. 170 ПК України новим пунктом 170.13 

«Особливості визначення податкової бази, обчислення і сплати податку на 

доходи від операцій з цінними паперами». 

14. Введення акцизного податку (особливого податку) на операції з 

цінними паперами не відповідає природі акцизного податку, оскільки цінні 

папери не належать до підакцизних товарів. Проведене дослідження дає 

підстави говорити про необхідність вилучення пп. 212.1.9 п. 212.1 та 

пп. 212.3.3 п. 212.3 ст. 212; пп. 213.1.7 п. 213.1 та пп. 213.2.3 – 213.2.7 п. 213.2 

ст. 213; ст. 215
1 

ПК України як таких, що ввели в обіг податок, що суперечить 

за своїм об’єктним складом (як фіскальним елементом юридичної конструкції 

податку) правовій природі цінних паперів. 
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Шевченка. – Київ, 2015. 
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Дисертація присвячена комплексному аналізу правового регулювання 

оподаткування фізичних осіб при здійсненні операцій з цінними паперами в 

Україні. Цінні папери досліджуються як фінансовий інструмент та категорія 

публічних фінансів. Розглядаються види операцій з цінними паперами з метою 

розкриття їх значення для оподаткування. Аналізуються особливості 

правового статусу фізичних осіб як платників податку на доходи та 

встановлюються особливості об’єкта оподаткування операцій фізичних осіб із 

цінними паперами. Визначаються ознаки фізичної особи – платника податку 

на доходи від операцій з цінними паперами, серед яких виділяються наявність 

статусу платника податку на доходи (у тому числі статусу 

резидента/нерезидента); володіння податковою правосуб’єктністю; володіння 

об’єктом оподаткування, а саме – доходами від операцій з цінними паперами; 

реалізація основного податкового обов’язку тощо. Проведено порівняльно-

правовий аналіз податкового законодавства окремих держав Європейського 

Союзу та інших держав, міжнародних та європейських стандартів у сфері 

обігу цінних паперів як одного з видів фінансових інструментів із метою 

вироблення пропозицій щодо удосконалення правового регулювання 

оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами. 

Ключові слова: операції з цінними паперами, податок на доходи 

фізичних осіб, публічні фінанси, фінансові інструменти, цінні папери. 
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Мостовенко С. Н. Правовое регулирование налогообложения 

физических лиц при осуществлении операций с ценными бумагами. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному анализу правового регулирования 

налогообложения физических лиц при осуществлении операций с ценными 

бумагами в Украине. Ценные бумаги исследуются как финансовый 

инструмент и категория публичных финансов. Рассматриваются виды 

операций с ценными бумагами с целью раскрытия их значения для 

налогообложения. Анализируются особенности правового статуса физических 

лиц как плательщиков налога на доходы и определяются особенности объекта 

налогообложения операций физических лиц с ценными бумагами. Последние 

зависят от вида ценной бумаги, с которым осуществляется операция; от вида 

операций, осуществляемых с ними; от субъекта налогообложения. 

В ходе исследования дается понятие объекта налогообложения доходов по 

операциям с ценными бумагами для резидентов и нерезидентов – физических 

лиц. Предложена классификация доходов по операциям с ценными бумагами 

для физических лиц по определенным категориям, формам, операциям и т.п. В 
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то же время подчеркивается, что в Налоговом кодексе Украины не закреплены 

критерии, которые должны применяться к понятию «ценные бумаги». 

Соответственно, при толковании этого понятия следует исходить из 

положений специального законодательства. В то же время отмечаются 

проблемы правоприменения, связанные с различиями в понятийном аппарате, 

заложенном в отраслевом законодательстве, вследствие чего доказывается 

необходимость закрепления указанных критериев именно в налоговом 

законодательстве. 

Предлагаются признаки, которыми должен характеризоваться плательщик 

налога на доходы по операциям с ценными бумагами – физическое лицо. В 

частности, к ним относятся: приобретение статуса плательщика налога на 

доходы в соответствии с налоговым законодательством, основным актом 

которого выступает Налоговый кодекс Украины; обладание налоговой 

правосубъектностью; обладание объектом налогообложения, а именно – 

доходами по операциям с ценными бумагами; наделение статусом резидента 

или нерезидента, в зависимости от которого определяется объем 

налогооблагаемых доходов по операциям с ценными бумагами; наличие 

основного налогового обязательства, заключающегося в публичной 

обязанности по начислению и уплате налога на доходы, полученные в течение 

отчетного года, в местный бюджет, а также декларировании полученных 

доходов в случаях, определенных законодательством; осуществление уплаты 

налога на доходы по итогам годового налогового отчетного периода за счет 

собственных средств; несение самостоятельной ответственности (в части, не 

являющейся обязательством налогового агента) за неуплату, в том числе 

несвоевременную или неполную уплату налога с доходов, за счет собственных 

средств. 

Представлены аргументы, позволяющие утверждать, что 

налогообложение операций с ценными бумагами, субъектами которых 

выступают физические лица, зависит от ряда составляющих. Это касается 

наличия различных режимов налогообложения в отношении данного вида 

операций, так называемой их множественности. На режим налогообложения 

определенного физического лица влияют следующие параметры: наличие 

статуса резидента/нерезидента; виды доходов, которые имеет физическое 

лицо, порядок получения и налогообложения таких доходов (через налогового 

агента или самостоятельно); наличие законных оснований для уменьшения 

общего годового дохода; соотношение доходов и расходов физического лица, 

определенных налоговым законодательством;  порядок расчета налоговой 

базы – накопительным итогом в течение календарного (отчетного) года или 

иначе. 

Определены особенности налогообложения доходов физических лиц по 

операциям с ценными бумагами, в частности в части расчета инвестиционного 

дохода, налогообложения дивидендов, соотношения доходов и расходов за 

операциями с ценными бумагами, расчета базы налогообложения 

нарастающим итогом, участия налоговых агентов в выплате доходов по 
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операциям с ценными бумагами. В частности подчеркивается, что 

особенностью налогообложения доходов физических лиц по операциям с 

ценными бумагами является подавляющее получение таких доходов через 

налоговых агентов (профессиональных участников рынка ценных бумаг). 

Особенностью налогообложения операций с ценными бумагами является 

также неоднократность процедуры установления налогового статуса 

плательщика налога. 

Проведен сравнительно-правовой анализ налогового законодательства 

отдельных государств Европейского Союза и ряда других государств, 

международных и европейских стандартов в сфере оборота ценных бумаг как 

одного из видов финансовых инструментов. В частности подчеркивается, что 

законодательство Украины в большинстве аспектов соответствует основным 

положениям, закрепленным Директивой MiFID. Вместе с тем остается ряд 

норм, нуждающихся в дальнейшей имплементации (это касается общего 

снижения рисков для национального финансового рынка, в том числе в 

процессе деятельности национального регулятора рынков финансовых услуг). 

Проведенное комплексное исследование позволило разработать пути 

совершенствования правоприменительной практики и правового 

регулирования налогообложения доходов физических лиц по операциям с 

ценными бумагами, а также предоставить предложения по 

усовершенствованию налогового законодательства Украины. 

Ключевые слова: операции с ценными бумагами, налог на доходы 

физических лиц, публичные финансы, финансовые инструменты, ценные 

бумаги. 

 

SUMMARY 

 

Mostovenko S. M. The legal adjusting of taxation of physical persons 

during implementation of operations with securities. – The manuscript. 

Dissertation for academic degree Candidate of Juridical Sciences, 

Specialization 12.00.07 – Administration Law and Process; Financial Law; 

Information Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2015. 

Dissertation is devoted to the comprehensive analysis of the legal regulation of 

taxation for individuals in transactions with securities in Ukraine. Securities are 

investigated as a financial instrument and as a category of public finances. Types of 

securities transactions are considered for demonstration of their values for taxation. 

Dissertation contains the analysis of the features of legal status of individuals as 

income taxpayers and the peculiarities of the taxation object in securities 

transactions for individuals are defined. The work determines the characteristics of 

individuals as income taxpayers in transactions with securities, among which are the 

availability of the income taxpayer status (including the status of resident/non-

resident); availability of tax legal personality; possession of the object of taxation – 

income from securities transactions; the implementation of the main tax obligation, 

and so on. Dissertation contains the comparative legal analysis of tax laws of some 
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of the European Union states and other states, international and European standards 

in securities transaction as one of the types of financial instruments. This analysis 

was made with the aim to develope proposals for improvement of the legal 

regulation of taxation for individuals in transactions with securities. 

Keywords: securities transactions, individual’s income taxation, public 

finances, financial instruments, securities. 
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