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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано податкове навантаження на за-

робітну плату, розглянуто структуру зарплатних доходів, до-
сліджено моделі реформування єдиного соціального внеску 
та оцінено ефективність їх використання, а також запропоно-
вано варіант детінізації заробітної плати в умовах податкової 
реформи.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована налоговая нагрузка на зара-

ботную плату, рассмотрена структура зарплатных доходов, 
исследованы модели реформирования единого социального 
взноса, оценена эффективность их использования, а также 
предложен вариант детенизации заработной платы в услови-
ях налоговой реформы.
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ANNOTATION
It was analyzed the tax burden on wages, salary income 

structure was considered, models of a single social tax reform were 
investigated, the effectiveness of their use was evaluated, and also 
provides an option DE shadowing wages under tax reform.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
політичної нестабільності та економічної кризи 
постає важливе питання побудови системи со-
ціального захисту населення, а саме реформу-
вання та ефективне функціонування державно-
го соціального страхування. Однак на сьогодні 
систему загальнодержавного соціального стра-
хування не можна назвати досконалою, так як 
вона характеризується громіздкістю законодав-
чих актів, а також неефективною зміною ста-
вок відрахувань у державні фонди соціального 
страхування. Слід зазначити, що рівень оподат-
кування податками та зборами впливає на за-
йнятість населення, обсяги тонізації заробітної 
плати, її фактичний рівень. Велика кількість 
негативних чинників діяльності державного та 
обласних фондів соціального страхування вима-
гають негайного реформування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями методики обчислення та сплати єди-

ного соціального внеску (далі – ЄСВ), а також 
напрямів реформування займалися вітчизняні 
та зарубіжні вчені, а саме: З. Анузік, П. Бер-
ренд, С. Бортнік, Ф. Бутинець, Є. Воротін, 
М. Дем'яненко, І. Динь, В. Завгородній, Д. Ка-
рамишев, М. Карлін, Є. Максимчук, І. Приймак, 
С. Рос, В. Савченко, Г. Харрісон та ін. Науков-
цями було визначено та досліджено переваги та 
недоліки обчислення ЄСВ, проаналізовано між-
народний та вітчизняний досвід впровадження 
ЄСВ, а також висвітлено проблеми контролю на-
рахування, обчислення та сплати ЄСВ. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак у монографіях і періо-
дичних виданнях досі не розглянуто окремі ас-
пекти обчислення, нарахування та визначення 
ставки ЄСВ та його ролі у системі соціального 
страхування [1].

Мета статті полягає в узагальненні й кри-
тичній оцінці чинних методик організації та об-
ліку розрахунків за соціальним страхуванням в 
умовах податкових реформ та аналізі ефектив-
ності їх використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим кроком у вдосконаленні системи 
загальнодержавного обов'язкового соціального 
страхування в Україні було прийняття Верхо-
вною Радою України Закону «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове держав-
не соціальне страхування» від 13.03.2015 р. 
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Рис. 1. Податкове навантаження на заробітну плату 
в Україні та країнах ЄС в 2014 р.
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№ 2464-17 [2]. Нововведення, внесені Законом, 
визначають порядок обчислення, методику на-
рахування, а також документообіг з обліку роз-
рахунків підприємств з фондами соціального 
страхування.

Однак за сучасних умов податкової реформи, 
а саме спроби зниження податкового наванта-
ження вітчизняних підприємств, слід проана-
лізувати податкове навантаження на заробітну 
плату населення України та Європейського Со-
юзу, яке включає суми податку на доходи фі-
зичних осіб (далі – ПДФО) та внесків на соці-
альне страхування (рис. 1) [3].

З рис. 1 видно, що в 2014 р. податкове на-
вантаження на зарплатні доходи в України в 
1,5 рази більше ніж в середньому в країнах ЄС. 
Це є негативним чинником в податковій систе-
мі України, який призводить до тінізації заро-
бітної плати та ухилення від сплати податків, а 
отже, до зменшення асигнувань в бюджет Укра-
їни. Тому необхідне негайне реформування по-
даткових навантажень на заробітну плату, яке 
можливе за рахунок зниження ставки ЄСВ.

Для цього необхідно розглянути структу-
ру зарплатних доходів населення України [4], 
яка наведена на рис. 2. В Україні 39,3% пра-
цюючих отримують доходи на рівні двох міні-
мальних заробітних плат, а 36,9 % – на рівні 
чотирьох заробітних плат. Офіційний рівень за-
робітної плати занадто низький. В порівнянні 
з країнами Європейського Союзу, в яких роз-
мір мінімальної заробітної плати в рази вищий 
(Польща – 415 євро (у 9 разів більше), Словач-
чина – 362 євро (в 8 разів більше), Угорщина – 
342 євро (у 7,7 рази більше), Румунія – 189 євро 
(в 4 рази більше), Франція – 1 450 євро (у 31 раз 
більше), Бельгія – 1600 євро (у 34 рази більше), 
в Україні з урахуванням поточного курсу (се-
редній курс з початку 2015 р.) євро її розмір 
становив близько 47 євро. При цьому слід вра-
ховувати, що сьогодні, за розрахунками Дер-
жавної фіскальної служби, майже 80% україн-
ських підприємств практикують розрахування 
зі співробітниками у вигляді заробітної плати 
«у конвертах». Тому організація обліку з опла-
ти праці вимагає негайної модернізації таким 
чином, щоб роботодавці не мали потреби тінізу-
вати бізнес, тим самим збільшуючи надходжен-
ня до державного бюджету.

Сьогодні розмір єдиного соціального внеску 
становить 36–50% в залежності від виду профе-
сійної діяльності, до якої відноситься відповід-
на ставка страхування. В боротьбі з виплатою 
заробітної праці «у конвертах» необхідно зни-
зити податкове навантаження на фонд оплати 
праці, які сьогодні в Україні досягають 55% 
порівняно з 36% в Європейському Союзі. 

Слід зазначити, що зниження ЄСВ можли-
ве лише за постійної взаємодії бізнесу з подат-
ковими органами на вигідних для обох сторін 
умовах, а також спрощення нормативної бази. 
Однак діюче законодавство ставить підприємців 
в такі обставини, що задля уникнення отриман-

ня негативних фінансових результатів діяль-
ності його дотримання стає неможливим. 
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Рис. 2. Структура зарплатних доходів в 2013 р.

З метою легалізації доходів громадян 
28 грудня 2014 р. Верховною Радою було при-
йнято Закон України «Про облік та збір єди-
ного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» [2], в якому було запро-
поновано ряд заходів щодо детінізації заробіт-
ної плати населення та зменшення податкового 
навантаження для бізнесу, а саме застосування 
понижуючого коефіцієнту. Слід зазначити, що 
для його застосування необхідно виконати ряд 
умов, а саме:

1) загальна база нарахування єдиного вне-
ску за місяць, за який нараховується заробітна 
плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-
правовими договорами, в 2,5 рази або більше 
перевищує загальну середньомісячну базу нара-
хування єдиного внеску платника за 2014 р.;

2) середня заробітна плата по підприємству 
збільшилася мінімум на 30% у порівнянні з се-
редньою заробітною платою за 2014 р.;

3) середній платіж на одну застраховану 
особу після застосування коефіцієнта складе не 
менше ніж 700 грн.;

4) середня заробітна плата по підприємству 
складе не менше трьох мінімальних заробітних 
плат.

Однак даний закон на практиці виявився 
недієвим, так як його втілення не зменшува-
ло податкового навантаження на фонд оплати 
праці після відображення реальних доходів ро-
бітників. Стосовно сумлінних підприємців, які 
не тінізували заробітну плату, то для них вико-
нання окреслених умов взагалі не надає ніяких 
компенсацій, окрім підвищення соціальної від-
повідальності.

Тому 2 березня 2015 р. були внесені зміни до 
Закону [2], які містили наступні умови:

1) база нарахування єдиного внеску в роз-
рахунку на одну застраховану особу в звітному 
місяці збільшилась на 20% і більше порівняно 
з середньомісячною базою нарахування єдино-
го внеску платника за 2014 р. в розрахунку на 
одну застраховану особу;
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2) після застосування коефіцієнта середній 
платіж на одну застраховану особу в звітному 
місяці складе не менше ніж середньомісячний 
платіж на одну застраховану особу платника за 
2014 р.;

3) кількість застрахованих осіб у звітному 
місяці, яким нараховані виплати, не переви-
щує 200% середньомісячної кількості застрахо-
ваних осіб платника за 2014 р.

Проаналізував дані зміни на практиці, мо-
жемо дійти висновку, що при використанні ко-
ефіцієнта будуть зменшені лише нарахування 
ЄСВ на фонд оплати праці. Однак відрахування 
(ЄСВ, ПДФО, військовий збір) при цьому зрос-
туть, що призведе до зменшення фактичних 
доходів населення. Стосовно відсоткового від-
ношення податкового навантаження на фонд 
оплати праці для підприємців, то воно змен-
шиться з 50% до 34,7%.

На практиці обидві моделі не були втіле-
ні, тому такі зміни повинні супроводжуватися 
одночасно з реформуванням пенсійної систе-
ми. У зв’язку з цим, згідно з Меморандумом 
України з МВФ, в умовах податкової реформи 
відповідно до Стратегії «Україна-2020», яка 
передбачає пониження ставки ЄСВ з метою 
детінізації населення, Міністерством фінан-
сів України було запропоновано нову модель 
зменшення податкового навантаження на біз-
нес [5]. Основною відмінністю запропонова-
ної реформи від попередніх є значне знижен-
ня загального податкового навантаження на 
фонд оплати праці з 41 до 20%, об’єднавши 
при цьому єдиний соціальний внесок та пода-
ток на доходи фізичних осіб (перехідний пе-
ріод для об’єднання податків планується до 
2018 р.). Для цього було запропоновано підви-
щити ставку ПДФО до 20%, при цьому лікві-
дувати утримання ЄСВ на рівні 3,6% з праців-
ників та нарахування на ФОП у розмірі 20%, 
що приведе до значного зниження податкового 
навантаження заробітної плати для бізнесу, а 
відповідно, сприятливих умов для детінізації 
доходів і компенсуванню недоотриманих сум 
в державний бюджет країни. За висновками 
експертів національного рейтингового агент-
ства «Рюрик», на сьогодні в Україні близько 
200 млрд. грн. тінізованих доходів, що призво-
дить до щорічного зменшення розміру Пенсій-
ного фонду на 60 млрд. грн. і, відповідно, до 
дефіциту його бюджету [7]. Однак податкове 
навантаження на населення в цьому випадку 
залишаться на тому ж рівні, так як в серед-
ньому з урахуванням ПДФО, ЄСВ і військово-
го збору воно становить 20%, не враховуючи 
громадян, у яких рівень заробітної плати вище 
10 мінімальних заробітних плат (4% від усього 
працюючого населення України). Слід зазначи-
ти, що дана модель побудована з урахуванням 
повної детінізації доходів українських грома-
дян, що в умовах політичної нестабільності та 
постійних податкових реформ майже немож-
ливо. При цьому Міністерство доходів і зборів 

планує з початку 2016 р. впровадити єдине ад-
міністрування звітності з єдиного соціального 
внеску та податку на доходи фізичних осіб.

На противагу запропонованій моделі Мініс-
терства фінансів Комітетом податкової та мит-
ної політики була представлена своя, більш 
радикальна модель податкової реформи. Вона 
передбачає суттєве зниження ПДФО – до 10% 
та ЄСВ – до 20% [6]. Однак виконання даної 
моделі неможливе на практиці, так як при її 
імплементації будуть значні зменшення відра-
хувань в бюджет, що при його постійному дефі-
циті недопустимо.

З аналізу вже діючих та запропонованих ре-
форм можемо дійти висновку, що їх втілення на 
практиці неможливе. Однак в 2014 р. було запро-
поновано законопроект про внесення змін до За-
кону України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціальне стра-
хування» (щодо створення умов для детінізації 
роботи малого та середнього бізнесу), суть яко-
го полягала у тому, що за базу для нарахування 
ЄСВ вважати реальний фонд заробітної плати за 
останні півроку [8]. Він був відхилений, однак 
дане впровадження надало б змогу малому та се-
редньому бізнесу підвищувати розміри заробіт-
них плат, при цьому не витрачаючи резерви на 
відрахування ЄСВ. Його прийняття було б ефек-
тивним, так як державний бюджет від цього ні-
чого не втратив, адже збільшення доходу грома-
дян призвело б до росту ПДФО, що виступатиме 
в ролі додаткового джерела поповнення бюджету. 
Відрахування ЄСВ при цьому також не зменшать-
ся, однак в наступному році вони зростуть, так як 
реальний фонд заробітної плати за минулий рік 
підвищиться. Як бачимо, від даної моделі виграє 
не лише бізнес та населення, а й держава. 

Висновки. Таким чином, в умовах дестабі-
лізації економіки при недоотриманні відпо-
відних надходжень у соціальні фонди та впро-
вадження невдалих податкових реформ влада 
може повернутися до використання високих 
ставок через неспроможність здійснення соці-
альних виплат та покриття дефіциту бюдже-
ту, чим викликає в черговий раз недовіру до 
українського бізнесу у потенційних інвесторів 
та самих підприємців. Недоотримання відпо-
відних надходжень та одночасне зменшення 
податкового навантаження можна покрити за 
рахунок запропонованого законопроекту про 
внесення змін до Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування», що надасть 
більш сприятливий клімат для розвитку бізне-
су та забезпечить зростання економіки і рівня 
життя населення України.
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