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2. To automate interaction between public institutions of different profiles 
and levels.

3. To create the most transparent and economic scheme of relationship (the 
government – business) and (the government – citizens).

4. To create «electronic alternative» of physical and legal entities: pos-
sibility of registration, licensing, certification, taxation, elections, carrying out 
payments and many others.

5. To introduce systems of electronic document flow and a digital signa-
ture on the basis of the current legislation. Implementation of proposed regula-
tions of the electronic government in Ukraine will provide high-quality changes 
not only in the interaction of the government and society, but also in the Ukraine 
domination on the Eurasian space.
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ВПроВаДЖення електронного зВітУВання В оцінкаХ 
МіЖнароДниХ реЙтингіВ ПоДаткоВиХ систеМ

З метою перетворення податкової служби з фіскального інструменту 
наповнення бюджету на висококваліфіковану сервісну службу з обслуго-
вування платників податків в державі реалізується масштабна податкова 
реформа.

наприкінці 2012 року вагомою подією, спрямованою на оптиміза-
цію чисельності апаратів центральних органів виконавчої влади та їх ре-
гіональних відділень, усунення міжвідомчих конфліктів і, як результат, 
підвищення якості публічного управління та надання адміністративних 
послуг, стало створення на базі податкової та митної служб міністерства 
доходів і зборів україни (мДЗу) (указ «про деякі заходи з оптимізації сис-
теми центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2012 р. № 726/2012). 
планується, що за рахунок об’єднання податкових і митних органів суттє-
во зменшиться загальна кількість видатків на їхнє утримання, зменшить-
ся адміністративний тиск у сфері підприємницької діяльності тощо.

впровадження в рамках податкової реформи системи електронного 
декларування, спрощення процедур реєстрації, введення єдиного соціаль-
ного внеску та низка інших заходів не обійшли увагою авторитетні між-
народні експерти. За результатами 2011 – 2012 років світовий банк вперше 
вніс україну до переліку трьох країн регіону, які найбільш істотно скоро-
тили кількість часу, необхідного для виконання податкових зобов’язань. 
україна піднялася відразу на 15 позицій у рейтингу оцінки легкості ве-
дення бізнесу Doing Business – 2013 світового банку та міжнародної фі-
нансової корпорації (IFC). ця динаміка була зумовлена в тому числі поліп-
шенням позицій держави за критерієм «оподаткування» (рейтинг Paying 
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Taxes) на 18 пунктів. рейтинг податкових систем Paying Taxes проводить-
ся щорічно, починаючи з 2006 року, і є складовою Doing Business. Paying 
Taxes оцінює фінансові та адміністративні витрати бізнесу на адміністру-
вання податків з точки зору окремо взятої середньостатистичної місце-
вої компанії відповідно до податкових законів та регуляторних норм для 
кожної окремо взятої країни. податкове і адміністративне навантаження 
оцінюються Paying Taxes за трьома основними показниками: 1) витрати 
часу на ведення звітності та сплату основних податків; 2) сумарна подат-
кова ставка; 3) кількість податкових платежів. 

За показником «витрати часу на податкову звітність» експерти сві-
тового банку констатували скорочення з 657-ми годин 2011 року до 491-
ої години у рейтингу 2012 року. цьому сприяли масштабні заходи з по-
пуляризації та вдосконалення систем електронної звітності, спрощення 
процедури реєстрації нових платників пДв, удосконалення декларацій та 
податкових розрахунків. 

так, для україни за показником «сумарна податкова ставка» порівня-
но з 57,1 % у 2011 році експерти світового банку зафіксували її зниження 
до 55,4 % у 2012 році. податковим кодексом запланована подальша лібера-
лізація ставок: ставку податку на прибуток з 1 січня 2013 року знижено до 
19 %, а ставку пДв буде знижено до 17 % у 2014 році. хоча за думкою фа-
хівців групи світового банку у вашингтоні для подальшого поліпшення 
позиції україни в рейтингу Doing Business за показником «оподаткуван-
ня», значно більш важливими є реформи, спрямовані на зниження адміні-
стративного навантаження, аніж зниження ставок податку на прибуток чи 
пДв (співавтор Doing Business радить україні не знижувати податків, а 
спростити їхнє адміністрування. – [електронний ресурс]. – режим досту-
пу: http://www. newsru. ua/finance/doing_business. html. – назва з екрану.).

Значний прогрес україни у рейтингу Paying Taxes зафіксовано за по-
казником «кількість платежів»: від 135 платежів у 2011 р. до 28 – у 2012. 

отже, завдяки впровадженню електронних сервісів загальний рей-
тинг податкових умов в україні зріс аж на 18 пунктів. Зараз Paying Taxes 
оцінює податкові умови в 185 країнах світу. експертами світового банку у 
звіті рейтингу Paying Taxes 2013 було відзначено: «перетворення, які від-
буваються в податковій сфері україни, відповідають актуальним світовим 
трендам» (Білі починають і виграють. світовий банк: «українська подат-
кова система – у тренді» // вісник податкової служби україни. – 2012. – 
№ 46. – с. 10 – 13.).

Якщо ж говорити про те, яке саме місце посідає україна в рейтингу 
Paying Taxes 2013, то стає зрозуміло, що наша країна тільки почала ви-
ходити з глухого кута. Зі 185 країн загальний рейтинг україни піднявся 
зі 183-го місця до 165-го і зараз займає позицію поміж кенією та малі. 
До речі, наша сусідка молдова вже другий рік поспіль посідає в цьому 
рейтингу 109 позицію. серед країн снД абсолютним лідером є казахстан, 
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який займає 17 позицію в рейтингу. його громадяни витрачають 170 годин 
або 21 день на рік для сплати 7 податків із загальною податковою ставкою 
28,6 %. разом з тим, росія займає 64 позицію (177 годин на сплату 
7 податків зі ставкою 54,1 %), а грузія – 33 місце (280 годин на сплату 
5 податків зі ставкою 16,5 %). До речі, за 2012 рік грузія піднялась у цьо-
му рейтингу на 12 пунктів, російська федерація – на 30, а вірменія – аж 
на 44 пункти. найсприятливішими країнами з точки зору оподаткування 
є об’єднані арабські емірати, катар і саудівська аравія. в об’єднаних 
арабських еміратах існує всього 4 податки, на сплату яких йде 12 годин. 
в катарі – 4 податки (48 годин), а громадянам саудівської аравії для спла-
ти всього 3 податків необхідно дев’ять діб (Overall ranking and underlying 
data. – [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www. pwc. com/gx/
en/paying-taxes/data-tables. jhtml. – назва з екрану.). 

у рейтингу Forbes найкращих для бізнесу країн україна посіла 
104 місце з-поміж 141 країни, які було проаналізовано за 11 різними показ-
никами: майнові права, інновації, податки, технології, корупція, свобода 
(особиста, свобода торгівлі та грошова), бюрократія, захист прав інвесто-
рів і продуктивність фондового ринку (лучшие страны для бизнеса: рей-
тинг Forbes. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www. forbes. 
ru/luchshie-strany-dlya-biznesa-reiting-forbes. – название с экрана.).

слід зазначити, що всі ці рейтинги є своєрідними барометрами ін-
вестиційного клімату країни, на які орієнтується іноземний бізнес, ви-
бираючи найбільш перспективні майданчики для розміщення бізнесу та 
інвестицій, а міжнародні інституції – при виборі партнерів для співпраці. 
тож на мДЗу чекає велика робота щодо покращення податкових умов. 
у зв’язку з цим, зараз основними напрямами податкової політики обра-
но вдосконалення системи адміністрування податків і зборів, зокрема, 
широкомасштабне впровадження електронних сервісів обслуговування 
і супроводу платників податків; стимулювання інвестиційного клімату, 
спрямованого на зростання економіки. мДЗу наголошує, що висновки фа-
хівців світового банку будуть враховані при розробці програми лібералі-
зації державної податкової політики, яку доручив сформувати президент 
до 2014 року. 
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Практическое исПользоВание ПрограММного 
Пакета MICROSOfT OffICE 365 В УчеБноМ Процессе

возрастающая мобильность пользователей привела к идее перехо-
да от локальных вычислений к вычислениям в сетевой среде, к так назы-
ваемым «облачным вычислениям» («cloudcomputing»). облачный сервис 




