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Выводы. Западная цивилизация структурно слаба в силу ее экономической 
взаимосвязанности и политической раздробленности, а ее ценности во многом 
заменены рыночными. На фоне социальных неудач и разочарований в рыночном 
фундаментализме как в центре, так и на периферии этой системы набирают силу 
популизм и радикальные взгляды, которые ведут к разобщению, что по 
вышеописанным причинам только обостряет экономический кризис. Вопрос стоит так: 
достаточно ли у нас мудрости, чтобы укрепить международные финансовые власти, или 
мы предоставим странам самим позаботиться о себе?  Я исхожу из принципа: насколько 
кризис охватывает все экономики мира — настолько всеохватывающей должна быть и 
структура по предотвращению кризиса. Например, реформированная ООН. Но для этого 
варианта необходимо мировое сообщество, которое соответствует мировой экономике. 
Пока такого сообщества в мире нет, я считаю, что вероятен менее демократичный 
вариант: объединение стран экономического центра (например, на базе стран G-7, но с 
большей политической интеграцией) и создание адекватного международного органа 
надзора и регулирования. В этом случае требуется принудить периферию принять 
главенство такой структуры, что, в определенном смысле, равнозначно потере ими 
части суверенитета. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ІЗ 

ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ В КОНТЕКСТІ РЕЙТИНГУ «PAYING TAXES 2018» 
 

Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань 
будь якої держави. Визначити оптимальність системи оподаткування та надати їй 
оцінку можна лише в процесі порівняння. Тому всесвітній банк спільно з аудиторською 
компанією PriceWaterhouseCoopers щорічно проводять аналіз податкових систем 
економік різних країн, в якому оцінюється податкове навантаження і простота 
податкового адміністрування. 

Рейтинг розраховується на основі чотирьох рівнозначних індикаторів: загальна 
ставка оподаткування; кількість податкових платежів, які необхідно здійснити компанії; 
часові затрати на підготовку та подачу податкової звітності; індекс пост-подачі, який 
оцінює відносну ефективність роботи податкових органів після подачі податкової 
звітності за двома напрямками: декларування бюджетного відшкодування ПДВ та 
виправлення помилки у звітності по податку на прибуток [1]. 

В 2014 році Україна в цьому рейтингу «Оподаткування» посідала 164 місце, а в 
2012 (із 182 країн) - 181. Сьогодні наша країна займає 43 позицію (із 190 країн). Поруч з 
нею стоять Румунія (42 місце), Німеччина (41), Сан-Марино (40), Австрія (39), Португалія 
(38), Кіпр (44), Косово (45), Південна Африка (46), Ботсвана (47), Беліз (48). Серед країн-
сусідів Україну випереджають Румунія, Молдова, Грузія, а позаду лишаються - 
Словаччина, Польща, Росія, Болгарія, Угорщина, Білорусь [2]. 
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В дослідженні розглядалися економіки країн з абсолютно різними системами 
оподаткування і джерелами прибутків держави. В середньому по світу зменшуються 
затрати часу на податковий звіт та кількість платежів. При цьому, загальна ставка 
оподаткування (податкове навантаження на прибуток компанії) дещо виросла.  

Країни Східної Європи та Центральної Азії (в тому числі, Україна) 
продемонстрували покращення у трьох традиційних індикаторах (загальна ставка 
податку, час на підготовку та подачу звітності і сплату податку, кількість платежів). 
Регіон також займає хорошу позицію по ефективності роботи податкових органів: усі 
чотири компоненти індексу пост-подачі (час на заяву та отримання бюджетного 
відшкодування ПДВ, а також час на виправлення помилки у звітності з податку на 
прибуток та проходження можливої податкової перевірки у зв’язку з цим) значно краще 
за середньосвітові показники [3]. 

Країни ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі мають кращий показник з 
оцінки ефективності роботи податкових органів. В цьому регіоні продовжують 
знижуватися ставки оподаткування та затрати часу на податковий звіт.  

Близький Схід залишається лідером з легкості виконання вимог податкового 
законодавства і найменшого податкового навантаження.  

Азіатсько-тихоокеанський регіон краще середньосвітового рівня у всіх 
індикаторах, окрім ефективності роботи податкових органів після подання звітності. В 
даному регіоні платник податків буде не тільки довше, ніж у всьому світі, отримувати 
бюджетне відшкодування, а й довго проходити податкову перевірку з податку на 
прибуток у зв’язку із виправленням помилки.  

Північна Америка залишається регіоном із найменшою кількістю платежів та 
добрими показниками щодо всіх інших індикаторів.  

Центральна Америка та країни Карибського басейну продовжують рухатися в 
тренді зниження часу на податковий звіт та кількість платежів, але показали найбільше 
збільшення загальної ставки оподаткування в 2016 році. Також відшкодування ПДВ в 
даному регіоні доведеться очікувати майже так довго, як і в Азіатсько-тихоокеанському.  

Південна Америка зберігає найвищу ставку оподаткування і найбільші затрати 
часу на податковий звіт та подачу звітності, не дивлячись на найбільше зменшення 
затрат часу в 2016 році. Індекс пост-подачі в цьому регіоні також найнижчий в світі, 
оскільки тільки в 2 з 12 країн регіону компанія могла би отримувати відшкодування 
ПДВ.  

Африка залишається складним регіоном у сфері сплати податків із зростаючою 
загальною ставкою оподаткування, але з поступовим зменшенням часу на податковий 
звіт [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що найбільший потенціал в Україні має індикатор 
«Час на адміністрування та сплату податків», значення якого є досить високим. Також 
покращенню позиції України в рейтингу «Оподаткування» можуть сприяти: спрощення 
форм податкової звітності; пом’якшення вимог до форми та обов’язкових реквізитів 
податкової накладної з ПДВ; удосконалення роботи електронного кабінету для 
платника податків; повний перехід на електронний документообіг; покращення 
системи електронного адміністрування ПДВ; повернення всіх платників до річної 
звітності з податку на прибуток підприємств замість квартальної.  
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