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Аналіз інтегральних індексів  оцінювання якості податкового регулювання в Україні     
 

Індексний метод є одним із найбільш потужних, інформативних і поширених інструментів економічного аналізу 
на всіх його рівнях, починаючи від аналізу окремих суб'єктів господарювання до макроекономічних досліджень 
національної економіки. Така велика роль індексів пояснюється тим, що вони дають змогу аналізувати зміну явища у часі, 
просторі, оцінювати рівень виконання планового завдання, а також дають змогу вивчати взаємозв'язки і виявляти та 
вимірювати вплив факторів на зміну складних явищ. 

Використання методології розрахунку інтегральних показників у податковій сфері дає змогу оцінювати якість 
податкової системи та виявляти основні проблеми її функціонування, порівнювати податкове регулювання різних країн 
світу та ефективність процесів податкового реформування. У зв’язку із цим з року в рік зростає інтерес науковців та 
практиків до розрахунку інтегральних індексів та формування на їх основі рейтингових систем.  

У нашій доповіді ми проаналізуємо найпопулярніші інтегральні індекси, що, на наш погляд, найбільш наочно і 
точно дають можливість надати оцінку окремих чинників та ефективності податкової системи: рейтинг «Оподаткування» 
(Paying Taxes) у доповіді Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу» (Doing Business) та 
Податковий індекс Європейської  бізнес-асоціації. 

Індекс легкості ведення бізнесу (англ. Ease of Doing Business Index) — індекс задля порівняння простоти 
підприємницької діяльності між країнами світу, що укладається Світовим банком на основі річних даних. Його складовою є 
індекс «Сплата податків» (Paying Taxes).  Основні показники, які включені до розрахунку індексу Paying Taxes 
відображені у таблиці 1: кількість платежів на рік, час, необхідний на адміністрування податків та зборів, та загальний 
рівень податкового навантаження. Позиції України в рейтингу Paying Taxes серед інших умов ведення підприємницької 
діяльності у 2012 році покращилися на 18 пунктів. Проте і досі податкова політика залишається гальмуючим чинником 
розвитку бізнесу, оскільки Україна  перемістилася із 183-го місця, яке вона міцно тримала протягом останніх років, всього 
лиш на 165-те. Отож, незважаючи на те, що певні зрушення у зв’язку із впровадженням податкової реформи відбулися, 
результат таких змін виявився порівняно незначним. 

Таблиця 1 

Порівняння основних показників ефективності податкової системи України з країнами Східної Європи та 
Центральної Азії та високорозвиненими країнами [1] 

 
Показник Україна Східна Європа та Центральна 

Азія 
Високорозвинені 
країни 

Платежі, кількість на рік 28 28 12 
Час, годин на рік 491 260  176 
Податок на прибуток, % 11,6 9,1 15,2 
Оподаткування праці, % 43,1 22,1 23,8 
Інші податки, % 0,7 9,3 3,7 
Загальний рівень податкового 
навантаження, % до прибутку 

55,4 40,5 42,7 

 

Це пов’язано із тим, що індикатор „Оподаткування“ оцінює фінансові та адміністративні витрати бізнесу 
на адміністрування податків з точки зору середньостатистичної місцевої компанії відповідно до податкових законів 
та регуляторних норм для кожної окремо взятої країни. Індикатор оцінює податкове і адміністративне навантаження, яке 
несе окремо взята компанія. Обидва цих компоненти важливі для підприємців. Вони оцінюються з використанням трьох 
суб-індикаторів: сумарна податкова ставка, витрати часу на ведення звітності та сплату основних податків (податок 
на прибуток, фонд оплати праці, обов'язкові соціальні внески, інші податки), кількість податкових платежів. 

При розрахунку сумарної податкової ставки в рейтингу не враховується значення ПДВ, бо його навантаження 
перекладається в основному на кінцевих споживачів. На додаток, усереднена ставка податку на прибуток в Україні і так 
достатньо низька, і за вирахуванням всіх амортизаційних та інших відрахувань в середньому компанія витрачає лише 
близько 11% свого прибутку на виплату відповідного податку. Інші податки та збори значно більш обтяжливі для бізнесу. 

Таким чином, для поліпшення позицій України в рейтингу за показником «Оподаткування» значно більш важливі 
реформи, спрямовані на зниження адміністративного навантаження, ніж на зниження ставок податку на прибуток або ПДВ. 

Одним із напрямів зниження такого адміністративного навантаження стало   впровадження в Україні електронної 
звітності для середніх і великих підприємств. Це одна з передових практик, що враховуються у дослідженні, і все більше 
країн надають бізнесу таку можливість. 74 держави зараз дозволяють підприємствам заповнювати декларації і сплачувати 
податки в он-лайн режимі. Електронна система декларування та сплати податків, у разі належної імплементації 
та використання більшістю підприємців, вигідна як владі, так і бізнесу. Для податкових служб електронна подача звітності 
полегшує навантаження і знижує операційні витрати — такі як витрати на збір, зберігання та обробку податкових 
декларацій. У той же час, це підвищує законослухняність у податковій сфері та економить час. 

Для платників податків електронна процедура подання податкової звітності не тільки економить час, але і сприяє 
зниженню помилок при заповненні податкових декларацій, полегшуючи підготовку, подання звітності та сплату податків, 
знижуючи потенційних ризиків корупції, які значно вищі при більш частих контактах підприємців з податківцями. 

Податковий індекс Європейської  бізнес-асоціації – це дослідження податкової системи на теренах України, яке 
ґрунтується на експертних оцінках ефективності та легкості оподаткування, поставлених безпосередньо платниками 
податків – бізнес спільнотою. В опитуванні беруть участь представники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації, 
як малих та середніх, так і великих підприємств. 



 

 

Основними проблемами для бізнесу в Україні, як стверджують експерти Європейської бізнес-асоціації, 
залишаються зростання податкового навантаження, корупція, відсутність верховенства права, відсутність дерегуляції , яка 
не введена в дію, а лише задекларована у  нормативно-правових актах. 

Таблиця2 
Оцінювання якості податкової системи України Європейською бізнес-асоціацією [2] 

Показник Оцінка, балів з 
максимальних 5-ти 

Якість податкового законодавства 1,76 
Обтяжливість/легкість адміністрування податків 1,62 
Ступінь фіскального тиску 2,11 
Якість податкового обслуговування, роботи податківців 2,36 
Якість податкової системи в цілому 1,90 
 

У відповідь на питання, чи сприяв податковий режим в Україні в 2011 році розвитку та підтримці бізнесу, жодний 
з респондентів не зміг відповісти «так, безумовно, сприяв», натомість 78% дали негативні оцінки якості та ефективності 
податкового законодавства. 

Більшість опитаних (84%) зазначили, що податкова звітність та адміністрування в Україні є складною, що є 
тривожним результатом. Обтяжливі процедури податкової звітності призводять до часових та фінансових витрат, які несуть 
компанії. До того ж, бізнесмени одностайно визнали недосконалість та слабкість електронної системи звітності, яка мала на 
меті полегшити та модернізувати процес податкового звітування. 

На жаль, пресинг та тиск з боку податкових органів суттєво перешкоджає діяльності бізнесу в Україні. Ця 
негативна тенденція була підкреслена учасниками опитування, а саме: 77% респондентів стикалися з неконструктивними та 
нераціональними «пропозиціями» сплатити податки заздалегідь, авансом, 50% отримували необґрунтовані та часті 
інформаційні запити від податківців, а 41% опитаних були запропоновані так звані «завдання» по наповненню бюджету 
своїми податковими платежами. Вочевидь, першочерговим кроком влади має бути викорінення цієї тривожної та 
проблемної тенденції оподаткування.  

Коментуючи професійність, компетентність та рівень сервісу, які надають податківці бізнесу, респонденти 
переважно(42%) висловлювали незадоволення якістю сервісу та обслуговування, однак мали місце і нейтральні відповіді 
(24%). 

Дискусія навколо цього питання в рамках Податкового Індексу Асоціації виявила, що 37% учасників не змогли 
назвати позитивних змін, привнесених реформою та новим Кодексом, 21% заявили про певне полегшення процедур 
податкової звітності, 13% побачили плюси від кодифікації та систематизації розрізнених підзаконних актів в рамках 
Податкового кодексу, а 9% назвали позитивні зміни в оподаткуванні аграрного сектору та відсутність штрафних санкцій в 
перші півроку дії нового документу. 

Серед найбільш поширених негативних відгуків були зафіксовані наступні: 
 ускладнення податкової звітності, збільшення трудових та фінансових витрат на облік та програмне 

забезпечення, погане адміністрування електронної звітності з боку податкової – 27% 
 складність та суперечливість нового Податкового кодексу, брак підзаконних документів – 21% 
 збільшення кількості перевірок, необґрунтованість інформаційних запитів, свавілля податкових 

інспекторів – 19% 
 часті зміни до нового Податкового кодексу, відсутність часу на ознайомлення та адаптації до – 12% 
 неможливість переносити збитки минулих податкових періодів – 10% 
 збільшення бази оподаткування (ПДВ на консультаційні послуги та аудит, збільшення ПДФО, 

екологічний податок тощо) – 9% 
 проблеми з відшкодуванням ПДВ – 5% 

В цілому, за висновком Європейської бізнес-асоціації, українська влада не створила сприятливих умов для 
хорошого інвестиційного клімату у країні та розвитку бізнесу. 

Як показують результати аналізу, оцінка результатів проведення податкової реформи не може бути  однозначною, 
відображаючи ряд позитивних і негативних тенденцій. Поряд із зростанням податкових надходжень до державного 
бюджету, ліквідації заборгованості за відшкодуванням ПДВ, запровадженні системи електронної звітності, є ряд тривожних 
сигналів. Так, зокрема процедура справляння податків стала більш жорсткою, відсутні зрушення у подоланні проблем 
корупції та тінізації економіки, існує значний податковий тиск при оподаткуванні трудових доходів.   
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In our report we analyze the most popular integrated indexes, which are most clearly and precisely to enable the assessment of 
individual factors and the effectiveness of the tax system. These include in particular: rating Paying Taxes in the report of the World 
Bank and the International Finance Corporation Doing Business and the Tax Code of the European Business Association. 


