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У статті розглянуто практику дослідження ефективності податкового 

адміністрування у розрізі міжнародного досвіду.  Проведено 

систематизований огляд ефективності податкового адміністрування в 

Україні на основі рейтингів міжнародних організацій.   
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 Реформування системи оподаткування і наближення податкової політики 

України до світових вимог обумовлюється проголошеною стратегічною 

спрямованістю України на трансформацію економічної політики. Мета полягає 

у підвищенні конкурентоспроможності економіки, активізації інноваційно-

інвестиційних процесів, що забезпечить динамічне економічне зростання. 

В досягненні гармонізації податкових систем важливою проблемою є їх 

полярність з погляду організації податкового адміністрування, зокрема 

взаємодії між контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками 

податків за такими питаннями, як порядок нарахування і погашення 

податкового зобов'язання, відповідальність платників податків за порушення 

податкового законодавства та ін. Це значно ускладнює вільне переміщення 

капіталів. Тому основним завданням у цій сфері є розробка єдиних 

концептуальних підходів до механізму податкового адміністрування. 

Теоретичні аспекти функціонування податкових систем країн дістали 

належне висвітлення в численних публікаціях відомих зарубіжних вчених, як 

А.Афонсо, Р.Варсано, Р.Вебер, Д.Вілсон, У.Гейл Флет, Д.Даймонд, М.Деверо, 

С.Коліньйон, К.Найкел, В.Оутс, Р.Перротті, Г.Табелліні, В.Танзі, Г.Таубер, 

М.Уайт. Проблематика реформування вітчизняної податкової системи 



предметно аналізувалася В.Андрущенкoм, З.Варналієм, О.Василикoм, 

В.Геєцeм, В.Козаченкoм, П.Мельникoм, В.Нусіновим, А.Соколовською, 

Н.Хорошаєвим та іншими. Однак проблема податкового адміністравання в 

Україні залишається недостатньо дослідженою. 

Метою статті є дослідження стану адміністрування податків в Україні, а 

також розробка рекомендації щодо адаптації податкового законодавства 

України до світових вимог. 

Українська податкова система є однією із найскладніших та найменш 

ефективних не лише серед країн Європейського Союзу, але й у глобальному 

порівнянні, про що свідчать міжнародні звіти та рейтинги, дослідження 

українських та зарубіжних економістів, а також оцінки інвесторів. 

Промовистим є той факт, що в рейтингу податкових систем Paying Taxes, 

підготовленому Світовим банком разом із PricewaterhouseCoopers за 

результатами 2011року, Україна займає останнє місце в світі за кількістю 

податків. Рейтинг включав 183 країни і Україна отримала 183 місце (табл. 1). 

Світовий банк підрахував, що український бізнес у тій або іншій формі 

виплачує 135 різних податків, тобто кількість платежів найбільша в світі. 

Передостаннє місце в цьому рейтингу Світового банку належить Румунії -  

кількість податків 113. На шабель вище розташувалася Ямайка з 72 податками.  

Таблиця 1 

Рейтинг країн за легкістю сплати податків [3] 

Економіка Загальний 

ранг 

Кількість 

податкових 
платежів  

Час на 

обробку  

Загальний 

податковий 
рейтинг 

Мальдіви 1 1 1 3 

Об'єднані Арабські 

Емірати  

6 49 2 7 

Бахрейн  13 89 3 10 

Велика Британія 18 17 24 82 

Багами  54 63 5 134 

Франція 55 11 38 164 

США 69 40 66 131 

Росія 102 29 128 132 

Гондурас 140 155 91 116 

Румунія 154 182 89 119 

Чад 180 168 178 163 



Україна 181 183 175 152 

Венесуела 183 179 179 160 

На цьому фоні, неспроможними виглядають заяви Державної податкової 

служби України (ДПСУ) про некоректність побудови рейтингу. «Експерти 

внесли в список податків такі платежі, як внески в Пенсійний фонд, Фонд 

соціального страхування  тощо. Ці платежі не адмініструються податковими 

органами, і до податків їх відносити некоректно… Також, з метою зменшення 

податкового навантаження і спрощення оподаткування для платників 

Податковим кодексом в 2011 році було зменшено кількість загальнодержавних 

податків з 29 видів до 19, а кількість місцевих податків з 14 до 4. Таким чином, 

загальна кількість податків і зборів в Україну в 2011 році скоротилася майже на 

половину. При цьому максимальна кількість відрахувань, які здійснює 

середньостатистичне підприємство разом із соціальними виплатами, становить 

71 платіж на рік. За рік податкової реформи відбулося майже вдвічі скорочення 

кількості таких відрахувань.» [5]. 

На противагу цьому, красномовними є заяви Американської торгової 

палати в Україні, яка засвідчує, що підприємці стикаються з забороною 

переносу податкових збитків минулих періодів, відмовою в прийомі 

податкових декларацій з реальними показниками діяльності, відмовою 

визнавати права на бюджетне відшкодування ПДВ і переносом податкового 

кредиту з ПДВ [6]. 

Ефективне повернення ПДВ мають вирішальне значення для забезпечення 

конкурентоспроможності українського експорту на міжнародні ринки. Деякі 

компанії відчувають затримки з поверненням ПДВ, починаючи з 2009 року. 

Варто зазначити, що внаслідок опитування компанією «Appleton Mayer» 

топ-менеджерів 988 українських підприємств з 5 по 19 квітня 2010 року, серед 

ключових проблем системи оподаткування, які заважають розвитку бізнесу, 

94% респондентів відзначили нестабільність податкового законодавства, 

відсутність прозорих і стабільних «правил гри», відсутність у платників 

податків реальних правових гарантій (92%), недопрацьоване і неузгоджене 

податкове законодавство (88%). Відповідаючи на питання «Що в першу чергу 



необхідно робити для того, щоб змінити ситуацію в сфері оподаткування на 

краще?», респонденти відзначили проведення відкритого обговорення всіх 

нововведень і змін у сфері оподаткування, формування стабільного і 

збалансованого податкового законодавства (91%), реалізацію політики 

інформаційної відкритості у сфері державних фінансів (89%), оптимізацію 

кількості податків і зборів (89%) та спрощення процедури адміністрування  

сплати податків і зборів (89%) [7]. Слід зауважити, що навіть прийняття 

Податкового кодексу України принципово не поліпшило ситуацію. 

Низький рейтинг Україна має також за чинниками, які в значній мірі 

ускладнюють процес сплати податків - кількість податкових платежів та час, 

необхідний платнику на взаємовідносини з податковими органами (табл.2). 

Окрім того, що такий стан оподаткування негативно впливає на податковий 

клімат в державі, він вказує на складність та проблематичність ведення бізнесу. 

Таблиця 2 

Чинники процесу оподаткування (останній раунд збору даних 

завершився в грудні 2010 р.) [4] 

Країна 

 
 

Виплати 

(кількість) 

Час 

(години) 
 

Податок на 

прибуток 
(% 

прибутку) 
 

Податок і 

виплати з 
зарплати 

(% 
зарплати) 

 

Інші 

податки 
(% 

прибутку) 

Загальна 

податкова 
ставка (% 

прибутку) 

Греція 10 224 13,4 31,7 1,4 46,4 

Грузія 4 387 14,3 0,0 2,2 16,5 

Німеччина  12 221 19,0 21,8 5,9 46,7 

Гондурас 47 224 24,7 10,7 8,6 44,0 

Гонконг 3 80 17,6 5,3 0,1 23,0 

Ізраїль 33 235 22,8 5,3 3,1 31,2 

Індія 33 254 24,7 18,2 19,0 61,8 

Італія 15 285 22,8 43,4 2,2 68,5 

Кіпр 27 149 9,1 11,8 2,2 23,1 

Китай 7 398 5,9 49,6 7,9 63,5 

Польща 29 296 17,4 23,6 2,6 43,6 

Росія 9 290 8,9 32,1 5,8 46,9 

США  11 187 27,6 10,0 9,1 46,7 

Україна 135 657 12,2 43,3 1,6 57,1 

 



За сприяння ведення бізнесу Україна також має дуже низькі позиції (135 

місце з 183 країн), а система оподаткування залишається однією із найбільших 

перешкод розвитку підприємництва. 

У науковій літературі виділяють чотири індикатори ефективності 

адміністрування податків, зокрема: 1) показник добровільної сплати податків; 

2) витрати часу на виконання платником податків обов’язку щодо сплати 

податків; 3) поширеність випадків ухилення від сплати податків; 4)  показник 

якості функціонування органів податкової служби при адміністрування 

податків та наданні послуг їх платникам [1, с. 24]. 

Для оцінки ефективності адміністрування податків найбільш дієвим 

показником є відношення адміністративних витрат на 100 грошових одиниць 

мобілізованих податків. Як свідчать дані досліджень, у США вже тривалий час 

для збору 100 доларів податків потрібно не більше 1 долара адміністративних 

витрат, в Данії 1 крона витрат на адміністрування податків генерує 113 крона 

податкових надходжень, в Угорщині 1 форинт – 77 форинтів надходжень, в 

Мексиці 1 песо – 33 песо, в Україні 1 гривня адміністративних витрат дає 

близько 22 гривень податкових надходжень [2, с. 523]. В даному контексті 

позиція України виглядає не досить привабливо.   

Звертаюсь до досвіду Росії слід зазначити, що там оцінка ефективності 

податкового адміністрування здійснюється на основі системи наступних 

критеріїв: - збирання податків; - відношення сум вимог, розглянутих судами на 

користь податкових органів до загальних сум у спорах з платниками; - частка 

скарг з податкових спорів, розглянутих в досудовому порядку вищестоящими 

податковими органами, до загальною кількістю позовів, розглянутих судами; - 

частка рішень податкових органів, визнаних судом недійсними, в числі рішень, 

винесених за результатами податкового контролю; - зниження заборгованості з 

податків; - збільшення частки платників, що задовільно оцінюють роботу 

податкових органів за даними соціологічних досліджень; - частка платників, які 

отримують інформацію з використанням Інтернет-технологій; - частка 

платників, які мають можливість доступу по каналах зв'язку і через Інтернет до 



персоніфікованої інформації про стан розрахунків з бюджетом. Тобто 

насамперед ацент зміщено з позиції контролю, на позицію партнерства.   

Такая позиція характерна для багатьох кран. Зокрема, на IV Форумі 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що пройшов у 

Кейптауні в січні 2008 року, була розглянута і прийнята модель партнерських 

взаємин між податковими органами, платниками податків і податковими 

консультантами. Філософія нового підходу полягає в тому, що всі учасники 

податкового процесу не просто формально дотримуються діючих норм 

законодавства, але на перше місце ставлять досягнення (на основі закону) 

справедливого балансу приватних інтересів платників податків з публічними 

інтересами держави і суспільства. Відповідно, податковим органам 

пропонується перебудувати свою роботу на основі «клієнтоорієнтованого» 

підходу. Такий підхід має на увазі, що податковий інспектор повинен бути не 

тільки контролером, а й консультантом, допомагати платнику податку, 

розуміти його цілі, враховувати галузеву специфіку і на основі цього 

вибудовувати рівні і довгострокові відносини. Подібна модель уже багато років 

успішно працює в Німеччині. Як приклад подібних взаємин можна привести дві 

статті (163 та 227) Закону про збори ФРН, які дозволяють податковим органам 

«обчислювати податок у меншому розмірі або звільняти платника податків від 

його податкових обов'язків, якщо нарахування податку в даному конкретному 

випадку було б несправедливим обтяженням ». На жаль, в Україні така ситуація 

навряд чи можлива. І хоча в ході опитування "Ukraine: Tax Policy Snapshot 

2009" 87% респондентів позитивно поставилися до ідеї запровадження в 

Україні моделі партнерських взаємин між податковими органами та 

платниками податків, тільки 3% вірять у те, що це можливо в найближчі 2-3 

роки. 

Таким чином, у порівнянні з іншими країнами світу система податкового 

адміністрування в Україні недосконала, а відповідно існують значні резерви її 

підвищення. Вдосконалення податкової системи України повинно відбуватися 

шляхом спрощення механізму оподаткування, підвищення ефективності 



системи адміністрування податків,  а також забезпечення всіх учасників 

податкових відносин повною інформацією про сплату податків.  
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