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3.3 Порівняння процесів реформування податкових систем в Україні 

та у зарубіжних країнах з метою спрощення обліку та адміністрування 
податків 

 
Наявність в державі збалансованої податкової системи вважається одним 

з вирішальних факторів її економічного зростання, розвитку бізнесу. 
Вирішуючи, куди вкладати свої гроші, інвестори звертають особливу увагу на 
зручність ведення справ та податкову систему тієї чи іншої країни. Оцінку 
податкової системи держави можна дати на основі декількох міжнародних 
рейтингів. Серед них найбільш впливовими вважаються рейтинги за легкістю 
ведення бізнесу  –  Doing Business176 та за легкістю сплати податків – Paying 
Taxes177. За останні роки Україна, попри воєнні дії на її території та погіршення, 
в зв’язку з цим, економічної ситуації повільно, але стабільно піднімається у 
рейтингах. Так, за даними Doing Business - 2015 та Paying Taxes - 2016 країна 
нарешті увійшла в першу сотню країн – учасників. Водночас, незважаючи на 
суттєве покращення позицій, найближчі сусіди все одно випереджають 
Україну.  

Вагомий внесок у дослідження процесу податкового адміністрування 
внесли такі зарубіжні вчені, як А. Афонсо, Р. Варсано, Р. Вебер, Д. Вілсон, 
Д. Даймонд, М. Деверо, С. Коліньйон, К. Найкел, В. Оутс, Р. Перротті, В. Танзі, 
Г. Таубер, М. Уайт. Питання застосування зарубіжного досвіду при побудові 
вітчизняної системи податкового адміністрування висвітлені у публікаціях 
відомих вітчизняних науковців, зокрема, З.С. Варналія, О.Д. Данілова, 
М.І. Карліна, Л.В. Попової, А.М. Соколовської, Н.М. Ткаченко та інших. Проте, 
незважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблеми 
формування досконалої системи податкового адміністрування, не всі аспекти 
з’ясовано та належно обґрунтовано. 

Міжнародні інвестори та світові корпорації, обираючи країну для 
здійснення інвестицій виходу на той чи інший локальний ринок, враховують 
позиції країни в міжнародних рейтингах. Особливою увагою серед інвесторів 
користується рейтинг Doing Business, що складається Світовим банком. 
Рейтинг визначає діловий клімат в тій чи іншій країні, виходячи з таких 
критеріїв, як легкість відкриття нового бізнесу, отримання дозволу на 

                                                            

176Ведение бизнеса  [Електронний ресурс] // World Bank Group and PwC. – 2017. – Режим доступу: 
http://www.doingbusiness.org 
177Paying Taxes 2017: The global picture [Електронний ресурс] // World Bank Group and PwC. – 2017. – Режим 
доступу: http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes-2017.html 
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будівництво, реєстрація власності, отримання позики, захист прав інвесторів 
тощо. В межах дослідження збирається та аналізується інформація для 
зіставлення умов регулювання підприємницької діяльності в різних країнах, що 
дозволяє не лише вказати на проблеми, які погіршують умови ведення бізнесу, 
але також і виробити певні рекомендації для проведення необхідних реформ. 

Дослідження «Doing Business - 2017: Рівні можливості для всіх»178 
зазначає, що в минулому році підприємці в 137 країнах відзначили поліпшення 
місцевого законодавства. З червня 2015 року по липень 2016 року, доповідь, що 
охоплює 190 країн, зафіксувала 283 реформи в сфері регулювання бізнесу. З 
числа реформ, спрямованих на спрощення та зниження вартості дотримання 
правових норм, найбільш частими в 2015-2016 роках були реформи зі 
спрощення процедури «Створення підприємств». Наступні за популярністю 
були реформи в сфері «Оподаткування», «Отримання кредитів» і «Міжнародної 
торгівлі». Крім того, дослідження показало, що країни Бруней Даруссалам, 
Казахстан, Кенія, Білорусь, Індонезія, Сербія, Грузія, Пакистан, Об'єднані 
Арабські Емірати і Бахрейн входять в число країн, які за 2015/2016 роки 
досягли найкращих результатів щодо поліпшення показників «Ведення 
бізнесу». В цілому ці країни провели 48 регуляторних реформ, спрямованих на 
поліпшення підприємницького середовища. 

Оцінку податкової системи певної держави можна дати на основі 
рейтингу Paying Taxes. Цей рейтинг відображає величину податкового та 
адміністративного тягаря на середню за величиною компанію в різних країнах 
світу, складається Світовим банком спільно з аудиторською компанією PwC і є 
частиною рейтингу Doing Business. Цим рейтингом оцінюється податкове 
навантаження середньостатистичного підприємства у розрізі адміністрування 
та сплати корпоративного податку, соціальних відрахувань, податків, що 
утримуються з доходів працівників підприємства, податків на майно, податків 
на передачу права власності, податків з дивідендів та інших обов’язкових 
платежів, які має сплачувати бізнес. Крім цього, аналізується інформація щодо 
періодичності подання податкової звітності та сплати податків, а також щодо 
затрат часу, необхідного для виконання бізнесом свого податкового обов’язку. 

Отже, індикаторами, за якими можна порівнювати податкові системи 
різних країн світу за рейтингом Paying Taxes, є: 

- загальна середня податкова ставка; 
- кількість податкових платежів; 
- час, що платник витрачає на сплату всіх податків за рік; 
- індекс оцінки процесів після подачі звітності та сплати податків – 

простота відшкодування ПДВ і коригування корпоративного податку (введений 
у 2016 р.). 

Команда Taxlink179 проаналізувала методологію оцінювання економік 

                                                            

178Ведение бизнеса 2017.Равные возможности для всех: [Електронний ресурс] // World Bank Group and PwC. – 
2017. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017 
179 Масякін І. PAYING TAXES 2017 – рейтинг країн за простотою оподаткування [Електронний ресурс] / 
І. Масякін // Юридична газета. – 2016. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/paying-taxes-2017--



 

  116

світу за рейтингом Paying Taxes - 2017. Вважається, що якщо оцінка тієї чи 
іншої економіки за індикатором Paying Taxes збільшилася або зменшилася на 
2% або більше до крайньої межі, то зміни у податковому законодавстві, які 
призвели до цього, можуть бути кваліфіковані як реформи. При цьому, такі 
реформи поділяються на дві категорії: реформи, які спрощують ведення бізнесу 
та реформи, які ускладнюють ведення бізнесу. Усього з 2004 р. у світі було 
проведено 443 реформи у податковій сфері, що дозволили спростити ведення 
бізнесу. У 2016р. було проведено 46 таких реформ. 

За даними рейтингу Paying Taxes - 2017, у якому порівнювались 
податкові системи 190 країн світу, перше місце поділили дві аравійські країни – 
Катар та Об'єднані Арабські Емірати з показником 99,44 бала (зі 100 
можливих). Доповнив трійку Гонконг, а найкращою європейською країною 
стала Ірландія. 

Україна в рейтингу займає 84 стабільне «середнє» положення серед 
інших країн світу. У порівнянні України з 32 країнами ЄС і з країнами з 
режимом вільної торгівлі з ЄС Україна за рівнем загального податкового 
навантаження ближче до кінця списку (рівень Словаччини), за кількістю часу, 
витраченого на підготовку і подання податкової звітності – у кінці списку 
(рівень Болгарії), за кількістю податкових платежів – ближче до лідерів списку і 
за індексом «Після подання податкової звітності» – ближче до кінця списку 
(рівень Греції). 

У розрізі загального податкового навантаження, де мова йде про 
відношення розміру сплачених податків до прибутку до оподаткування, 
лідером є Македонія – 13%. Україна займає 16 місце з 51,9%. Цей показник не 
змінився порівняно з минулим роком. 

За кількістю часу, витраченого на підготовку і подання податкової 
звітності, не включаючи бухгалтерську звітність і первинні документи, лідером 
теж є Македонія з результатом 119 годин, а Україна займає 18 місце (356 
годин). Цей показник погіршився, в основному за рахунок збільшення часу на 
складання звітності з ПДВ180. 

У табл. 1 надано порівняння рейтингових позицій України з деякими 
країнами світу181. 

 
Таблиця 1 – Порівняння позицій України з деякими країнами світу 

Показники 
Україна Польща Білорусь Росія Молдова Грузія 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Індекс легкості 
ведення бізнесу 
(Doing Business) 

80 81 24 25 37 50 40 36 44 47 16 23 

                                                                                                                                                                                                     

reyting-krayin-za-prostotoyu-opodatkuvannya.html 
180 Україна опустилася в рейтингу Paying Taxes [Електронний ресурс] // Forbes. Україна. – 2016. – Режим 
доступу: http://forbes.net.ua/ua/news/1424450-ukrayina-opustilasya-v-rejtingu-paying-taxes 
181 Doing Вusiness-2017. Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу [Електронний ресурс] // 
Економічний дискусійний клуб. – 2016. – Режим доступу:  http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-
ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu 
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Закінчення таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Індекс легкості 
сплати податків 
(Paying Taxes): 

83 84 47 44 99 95 45 40 31 55 22 35 

Платежі (кількість на 
рік) 5 5 7 7 7 7 7 7 10 21 5 5 

Час (кількість годин 
на рік) 356 346 271,0 271,0 176 176 168 168 181 186 270 362 

Загальний рівень 
податків (%від 
прибутку) 

51,9 52,2 40,4 40,3 54,8 54,0 47,0 47,0 40,4 39,9 16,4 16,4

Індекс оцінки 
процесів після подачі 
звітності та сплати 
податків (0-100) 

79,3 х 92,2 х 50,0 х 87,6 х 91,4 х 87,2 х 

 
Слід зазначити, що всі порівнювальні країни значно випередили нас у 

рейтингу. Тільки за показником кількості платежів Україна – одна з кращих в 
світі, їх всього 5, як і в Грузії. Показник враховує кількість платіжок, створених 
для сплати податків. Краще, ніж у нас, лише в Арабських Еміратах, Катарі, 
Норвегії (по 4 платежі) і Гонконгу (3 платежі). Втім, треба мати на увазі, що 
деякі успіхи України в нинішньому рейтингу можуть применшувати 
можливості її просування в майбутньому. Так, на сьогоднішній день вже 
фактично вичерпаний найбільш популярний до цих пір ресурс для підвищення 
рейтингу – зниження кількості платежів. Зараз в дослідженні враховуються 
п’ять податків – податок на прибуток, ПДВ, ЄСВ, земельний і екологічний 
прибутки. І по кожному з них береться найменша величина – один платіж на 
рік. Це означає, що подальше поліпшення можливе тільки за рахунок відмови 
від одного з цих п’яти податків або зменшення їх бази оподаткування. 

За даними рейтингу, на сплату податків українці витрачають 356 годин. 
Середній показник для всього світу становить 251 годину. З них 199 годин йде 
на сплату податків на споживання, 100 годин – податків на зарплатню, 57 годин 
– податку на прибуток. Завдяки гармонізації бухгалтерського і податкового 
обліку в 2015 році, цей показник в Україні дещо знизився. Водночас, введення 
електронної системи адміністрування ПДВ збільшило кількість часу, 
витраченого на облік і погіршило загальний показник. 

Загальне податкове навантаження враховує податок на прибуток, податки 
на заробітну плату та ін. податки в компанії середнього розміру, що не 
використовує податкові пільги. Для України це 51,9%, при цьому середній 
показник по Східній Європі та Центральній Азії у 2015 році становив 34,2%, по 
світу – 40,6%. Оскільки у рейтингу 2017 р. використовувались дані лише за 
2015 рік та за декілька місяців 2016 року, у показнику загального податкового 
навантаження не враховано зниження з 41% до 22% єдиного соціального 
внеску, яке в Україні вступило в силу з 2016 року. За словами Вікторії 
Тимошенко, керівника відділу непрямих податків PwC, в наступному році 
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зниження ЄСВ може дати приріст в рейтингу приблизно на 10 позицій182. 
Новий показник – процедури після звітності – включає в себе час, який 

підприємство витрачає на подачу заявки на відшкодування ПДВ (в Україні – 16 
годин, у світі – 14,2 години), строк до фактичного відшкодування (в Україні – 
28,2 тижня, у світі – 21,6 тижні), строк проведення перевірки та час, необхідний 
для коригування декларацій з податку на прибуток (оцінюється в 3 години при 
середньому показнику 16,7 годин). Деякі країни проводять перевірку після 
коригування, але в Україні подібна норма відсутня, тому в рейтингу цей час 
ураховується як «0». 

Нами було досліджено динаміку показників легкості сплати податків в 
Україні за останні 9 років (табл. 2)183. 

 
Таблиця 2. – Динаміка змін показників, що характеризують податкову систему 
України (за даними рейтингу Paying Taxes) 

Показник Дані станом на 1.06. 
20

08
 р

. 

20
09

 р
. 

20
10

 р
. 

20
11

 р
. 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

20
15

 р
. 

20
16

 р
. 

Місце в рейтингу за легкістю сплати податків 177 180 181 181 181 164 108 85 84
Загальна сума податків та платежів (% від 
прибутку) 56,6 57,2 57,2 55,5 54,9 54,9 52,9 52,2 51,9

Кількість податків та платежів 147 147 147 135 28 28 5 5 5
Час (годин на рік) на сплату податків 2085 848 736 657 490 300 350 346 356
 

Як бачимо, показники, що характеризують легкість сплати податків в 
Україні, за останні 3-4 роки значно покращились. Цьому сприяло прийняття 
Податкового кодексу (у 2011р.), гармонізація бухгалтерського і податкового 
обліку (у 2015р.), впровадження електронних сервісів платників податків, зміни 
у адмініструванні податків, зниження ставок податків тощо.  

Треба зауважити, що практика використання електронного декларування 
розвинута в Україні набагато краще, ніж в інших країнах. За висловом партнера 
PwC В'ячеслава Власова, цей факт може служити приводом для гордості184. 
Разом із тим, складність адміністрування податків погіршує показник часу, 
який витрачається підприємцями на дотримання податкових правил. Тому, в 
підсумку, час, який бізнес в Україні витрачає на дотримання податкових 
правил, є найгірший у Східній Європі та Центральній Азії. Експерти 
стверджують, що цю проблему можна вирішити зміною форми декларації. 

Дослідження Світового банку – це своєрідний барометр інвестиційного 

                                                            

182 Україна піднялася на 23 позиції в рейтингу легкості сплати податків [Електронний ресурс] // Економічна 
правда. – 2016 – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/23/611970 
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клімату країни, на який орієнтуються іноземці, обираючи найбільш 
перспективні майданчики для розміщення бізнесу та інвестицій. Дослідження 
показують, що найбільш ефективними податковими системами у світі є ті, що 
створюють середовище, яке мотивує платників податків добровільно 
сплачувати податки. Такі податкові системи характеризуються прозорістю, 
зручністю та швидкістю адміністрування. 

Враховуючи той факт, що Україна знаходиться в стані війни, що, в свою 
чергу, негативно відображається на її економічному становищі, в експертному 
середовищі панує думка, що поточна негативна економічна ситуація може 
призвести вже у наступних роках до суттєвого погіршення позицій України у 
рейтингах. Проте, якщо уряд послідовно реалізовуватиме економічні реформи, 
можна розраховувати не тільки на збереження, але й на покращення позицій 
України в світових рейтингах легкості ведення бізнесу. 

На нашу думку, проводячи певні реформи, зокрема, податкові, важливо 
враховувати й інші світові рейтинги, а саме: Індекс економічної свободи, Індекс 
конкурентоспроможності, Індекс процвітання та інші, які у сукупності можуть 
дати більш-менш об’єктивну картину ділового середовища та економічного 
потенціалу країни. Запроваджуючи механізми, які застосовуються в інших 
країнах, важливо керуватися не тільки метою поліпшення рейтингу країни у 
світі, але також і позитивними відгуками бізнес-середовища та громадянського 
суспільства, з яким необхідно постійно підтримувати діалог. 

 


