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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки дискусії з приводу ролі, яку відіграє

заробітна плата в економіці, посилюються. На рівні
підприємства заробітна плата — це видаткова стаття. У
Єврозоні побоювання з приводу дефіциту сукупного
попиту, виникає внаслідок недостатнього споживання
домогосподарств, через зниження або стагнації зароб*
ітної плати зростає ризик дефляції. Деякі країни, що
розвиваються, і країни з ринком, що формується при*
діляють заробітній платі підвищену увагу як ключово*
му компоненту загальної стратегії боротьби з бідністю
і нерівністю.

Норма сплати єдиного внеску на сьогоднішній день
діє в більшості країн Євросоюзу і є важливим питанням
для нашої країни. Актуальність цієї теми обумовлена
тим, що єдиний соціальний внесок займає особливе
місце в українській податковій системі.

У наш час реформаційні процеси в економіці Украї*
ни проходять особливо динамічно, але, на жаль, не зав*
жди нововведення можуть позитивно позначитись для
всіх економічно*правових суб'єктів нашої держави. Так,
наміри уряду збільшити вдвічі мінімальні виплати для
громадян, без сумніву призведуть до збільшення їхньо*
го добробуту, оскільки зростуть надходження до бюд*
жету від єдиного соціального внеску та податку на до*
ходи фізичних осіб. Але представники малого та серед*
нього бізнесу, які більш ніж великі компанії, в нашій
країні, страждають від наслідків економічної кризи, ще
більше ускладнять свою ситуацію на ринку попиту та
пропозицій. Оскільки збільшення вдвічі мінімальної за*
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робітної плати, та зростання в свою чергу податкового
навантаження через нарахування єдиного соціального
внеску, одразу вплинуть на ціну продукції та послуг че*
рез збільшення їх собівартості. Збільшене податкове на*
вантаження, призведе до тінізації бізнесу та масового
скорочення працівників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питання порядку нарахування, об*

числення та контролю за сплатою єдиного соціального
внеску (далі — ЄСВ) присвячені роботи Д.А. Ковалевич,
В.М. Кміть, Т.М. Остапенко, Е.О. Максимчук, А.Р. Дуб
та ін. При цьому найбільшу увагу приділено порядку
нарахування і сплати ЄСВ, у той час як недостатньо роз*
глянутими залишаються питання адміністрування вне*
ску в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка реформування єдиного со*

ціального внеску в Україні для пошуку дієвих шляхів
зниження податкового навантаження на малий та се*
редній бізнес.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Єдиний внесок на загальнообов'язкове страхуван*
ня (далі — єдиний внесок) — це консолідований стра*
ховий внесок, збір якого здійснюється до системи за*
гальнообов'язкового державного соціального страху*
вання в обов'язковому порядку та на регулярній основі
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з метою забезпечення захисту у випадках, передбаче*
них законодавством, прав застрахованих осіб та членів
їх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за дію*
чими видами загальнообов'язкового державного со*
ціального страхування.

Зміни в системі соціального страхування нашої краї*
ни відбулися 1 січня 2011 року із впровадженням єди*
ного соціального внеску на загальнообов'язкове дер*
жавне соціальне страхування, основною метою якого є
усунення дублювання страховими фондами функцій,
пов'язаних із забезпеченням зборів страхових внесків,
веденням обліку їх надходжень та здійсненням контро*
лю за сплатою внесків. Отже, відбулося введення єди*
ного внеску замість страхових внесків, які раніше спла*
чувалися у 4 фонди соціального страхування: Пенсій*
ний фонд, Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на ви*
робництві та професійних захворювань, а також Фонд
соціального страхування з тимчасової втрати праце*
здатності

Згідно зі ст. 46 Конституції України [1], громадяни
мають право на соціальний захист, що включає право
на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимча*
сової втрати працездатності, втрати годувальника, без*
робіття з незалежних від них обставин, а також у ста*
рості та в інших випадках, передбачених законодав*
ством. Оскільки від ефективної роботи системи соціаль*
ного страхування залежить соціальна захищеність на*
селення, виникає необхідність дослідження системи
функціонування єдиного соціального внеску.

Функції обліку платників єдиного соціального вне*
ску (ЄСВ), забезпечення збору та ведення обліку стра*
хових коштів, контролю за повнотою та своєчасністю
їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообо*
в'язкового державного соціального страхування по*
кладена на органи державної фіскальної служби Ук*
раїни.

Відповідно до Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне со*
ціальне страхування" [2] єдиний внесок на загальноо*
бов'язкове державне соціальне страхування — консо*
лідований страховий внесок, збір якого здійснюється до
системи загальнообов'язкового державного соціально*
го страхування в обов'язковому порядку та на регу*
лярній основі з метою забезпечення захисту у випад*
ках, передбачених законодавством, прав застрахованих
осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат
(послуг) за діючими видами загальнообов'язкового дер*
жавного соціального страхування.

Завдання адміністрування ЄСВ (зокрема, ведення
обліку платників, забезпечення збору та ведення обліку
страхових коштів, здійснення контролю за додержан*
ням законодавства про збір та ведення обліку єдиного
внеску, правильністю нарахування, обчислення та спла*
ти внеску, складання звітності, формування та ведення
Державного реєстру загальнообов'язкового державно*
го соціального страхування та ін.) було покладено на
Пенсійний фонд України.

Оскільки замість Пенсійного фонду єдиний соціаль*
ний внесок почало з 01.09.2013 р адмініструвати
Міністерство доходів та зборів України (з 2014 року
Міністерство доходів України). В травні 2014 року По*
становою № 236 Кабінету міністрів України адмініст*
рування ЄСВ покладено на Державну фіскальну служ*
бу України. Наведемо основні нормативні акти, що були
затверджені та регулюють адміністрування ЄСВ:

1. Наказ № 458 від 09.09.2013 Про затвердження
Порядку обліку платників єдиного внеску на загально*
обов'язкове державне соціальне страхування та Поло*
ження про реєстр страхувальників [3].

2. Наказ № 449 від 20.04.2015 Про затвердження
Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування [4]. Раніше діяв: Наказ № 455 від 09.09.2013
Про затвердження Інструкції про порядок нарахуван*
ня і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове дер*
жавне соціальне страхування [5].

3. Наказ № 450 від 09.09.2013 Про затвердження
Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соці*
альне страхування або повернення надміру та/або по*
милково сплачених коштів [6].

4. Наказ № 450 від 09.09.2013 Про затвердження
Порядку прийняття банками на виконання розрахунко*
вих документів на виплату заробітної плати [7].

5. Наказ МФУ № 435 вiд 14.04.2015 (Раніше діяв
Наказ № 454 від 09.09.2013) Про затвердження Поряд*
ку формування та подання страхувальниками звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'яз*
кове державне соціальне страхування [8].

Як бачимо, адміністрування ЄСВ в Україні історич*
но пройшло досить тернистий шлях та його реформу*
вання продовжується і дотепер.

Введення ЄСВ, є важливим кроком на шляху опти*
мізації діяльності як платників внеску, які до введення
консолідованого внеску повинні були надавати звіти до
чотирьох фондів, надавати чотири платіжні доручення
до банку, так і самих фондів, які змушені були здійсню*
вати схожі функції з реєстрації платників, акумуляції
та контролю за надходженням внесків. Аналіз зміни
розміру ЄСВ в Україні наведено в таблиці 1.

Для підприємств мінімальний ЄСВ до 2016 року ста*
новив 34,7% від розміру мінімальної зарплати. З
01.01.2016 року ставка ЄСВ знижена до 22% (для всіх
категорій платників). Тільки за перший квартал 2016
року це призвело до "вибілювання" економіки на 2,5—
6% в залежності від галузі.

Слід зазначити, що з 1 січня 2015 роботодавці зобо*
в'язані були сплачувати розмір ЄСВ не менше мінімаль*
ного (розмір якого розраховується виходячи з мінімаль*
ної заробітної плати), незалежно від суми нарахованої
заробітної плати.

6 грудня 2016 року парламентарі ухвалили Закон
України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" (законопроект від 15 вересня 2016 року
№ 5130). Президент підписав цей закон, він запрацю*
вав з 1 січня 2017 року.

Мінімальний страховий внесок з 01.01.2017 р. ста*
новить 3200 х 22% = 704,00 грн. Це означає дві дуже важ*
ливі речі, які почнуть працювати з 01.01.2017 р.:

— роботодавцям доведеться не тільки переглянути
оклади працівників, а й більше сплачувати ЄСВ у розмірі
не менше мінімального страхового внеску при нараху*
ванні зарплати та інших виплат працівникам, у новому
збільшеному розмірі;

— зросте і навантаження на підприємців, адже з 2017
року мінімальна щомісячна сума ЄСВ "за себе" для них
зросте вдвічі (у грудні 2016 р. вона становила 352 грн.).

Підприємців (крім "єдинників" 1*ї групи) зобов'я*
жуть сплачувати ЄСВ не нижче мінімального страхово*
го внеску. Тобто фізичним особам підприємцям на за*
гальній системі слід чекати додаткових витрат у 704 грн.
за місяці, навіть коли вони не отримують доходи.

Узагальнюються законопроектом і правила сплати
ЄСВ підприємцями:

— всі пенсіонери*підприємці, незалежно від обра*
ної ними системи оподаткування, звільняються від спла*
ти ЄСВ за себе;

— решта підприємців зобов'яжуть сплачувати ЄСВ
не нижче мінімального страхового внеску у розрахун*
ку на місяць. Тобто підприємцям на загальній системі
слід чекати додаткових витрат у вигляді сплати ЄСВ за
себе за місяці, коли вони не отримають доходи. Для
підприємців*"єдинників" нічого не зміниться — вони й
надалі сплачуватимуть "за себе" ЄСВ в самостійно ви*
значеному розмірі, але в розрахунку на місяць не ниж*
че мінімального страхового внеску.
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Але, у зв'язку зі встановленням нового розміру
мінімальної заробітної плати (3200 грн.), підприємці*
"єдинники" І групи отримають пільгу. Вони зможуть
сплачувати ЄСВ на рівні 0,5 мінімального страхового
внеску (тобто до чергового зростання мінімальної зар*
плати в 2017 році вони сплачуватимуть ЄСВ на рівні груд*
ня 2016 року). До страхового стажу для нарахування
пенсій такі місяці будуть враховуватися пропорційно
сплаченому ЄСВ.

У частині легалізації відносин у сфері зайнятості та
оплати праці з 2017 року відбудуться наступні зміни:

1) запровадження на ринку праці нового механізму
контролю, пов'язаного наданням повноважень зі здійс*
нення контролю у сфері зайнятості та оплати праці
виконавчим органам рад міст обласного значення та
об'єднаних територіальних громад;

2) встановлення зобов'язання для фізичних осіб*
підприємців сплачувати ЄСВ, якщо вони ведуть діяль*
ність та не отримують дохід;

3) посилення відповідальності юридичних і фізичних
осіб*підприємців за недопуск державного інспектора
праці до проведення перевірки:

— штраф у розмірі до трьох мінімальних заробіт*
них плат у всіх випадках не допущення інспекторів до
перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є нео*
формлення трудових договорів з працівниками та вип*
лата зарплат у "конверті";

— у розмірі 100 мінімальних заробітних плат при не
допущенні державного інспектора праці до перевірки,
коли вона здійснюється з метою виявлення працівників
з неоформленими трудовими договорами, виплати за*
робітної плати без нарахування та сплати ЄСВ (випла*
та зарплати в "конверті") [11].

Сучасній Україні характерна тенденція збільшення
числа пенсіонерів при одночасному зниженні числа зай*
нятих у різних сферах платників податків. За прогноза*
ми в майбутньому чисельність населення України буде
тільки знижуватися, наслідком чого буде його подаль*
ше старіння. Все це веде до загострення і поглиблення
різноманітних проблем як у галузі економіки, так і в со*
ціальній сфері.

Як свідчить практика, введення підвищених ставок по
страхових внесках підвищує бажання роботодавців
здійснювати виплату заробітної плати з використанням
"сірих" схем. Світовий досвід показує, що основними на*
прямками вирішення проблеми ухилення від оподатку*
вання є: більш ефективне адміністрування податків і ство*
рення економічних стимулів для їх сплати. Вищеописана
ситуація вимагає вироблення нових підходів у системі ре*
алізації і вдосконалення соціального оподаткування.

На наш погляд, дієвим заходом вирішення пробле*
ми, що склалася є впровадження механізму розподілу

податкового тягаря між працівником і роботодавцем.
Відзначимо, що така система сплати не впливає ні на
витрати підприємства, що використовує "білі" схеми,
ні на доходи працівника, який отримує "білу" зарпла*
ту. Змінюється тільки розмір нарахованої заробітної
плати, яку необхідно збільшити на обсяг коштів, що
витрачаються зараз на сплату єдиного страхового вне*
ску.

Запропоновано шкалу для кожного регіону повин*
на бути індивідуальна. Нижня межа річного доходу пра*
цівника буде прив'язана до величини мінімального роз*
міру оплати праці, скоригованого на коефіцієнт, що вра*
ховує регіональну диференціацію даного показника.
Верхня межа шкали прив'язана до величини середньої
заробітної плати по Україні, скоригована аналогічним
чином. Таким чином, при зростанні заробітної плати
податкове навантаження на роботодавців буде знижу*
ватися. Це створює додатковий стимул легалізувати
тіньові заробітні плати і, таким чином, роботодавець
стає зацікавленою стороною в зростанні обсягу стра*
хових внесків, і як наслідок заробітної плати. Прив'яз*
ка меж річного доходу до величинам мінімальної заро*
бітної плати, середньої заробітної плати — найважли*
віших соціально*економічних показників, максимально
наближує шкалу ставок до реальних доходів населення
і робить її відповідно більш ефективною.

Проаналізуємо ситуацію, яка існує на даний момент
з єдиним соціальним внеском в Україні за допомогою
таблиці 2.

Аналіз справляння ЄСВ показав, для того, щоб
збільшення сплати ЄСВ у 2017 році не було таким різким,
пропонуємо за базу оподаткування взяти прожитковий
мінімум — 1600 грн.

Запропонований спосіб реформування оподатку*
вання найманих працівників є найбільш ефективним у
сучасних умовах. Він дозволить значно зменшити част*
ку зарплат "у конвертах", внаслідок чого зростуть над*
ходження єдиного соціального внеску до бюджету.

ВИСНОВКИ
Роки незалежності довели, що будь*які позитивні

зміни можливі лише в разі участі суспільства, активною
частиною якого є підприємці. Тому потрібно коригува*
ти податковий вплив на середній та малий бізнес, вихо*
дячи з реальних розрахунків та пропозицій.

У роботі дано оцінку реформуванню єдиного соці*
ального внеску в Україні, а саме: в цілому фіскальне на*
вантаження зросло удвічі (пропорційно зростанню
мінімальної заробітної плати).

На відміну від існуючого, запропоновано за міні*
мальну базу оподаткування ЄСВ, взяти прожитковий
мінімум. Це призведе до зменшення податкового наван*

Таблиця 1. Мінімальний єдиний соціальний внесок в Україні з 2011 по 2016 рік

Джерело: на підставі матеріалів джерела [9].

     

 01.01.2011  31.03.2011 326,53 .     
  

   
 , % 

 01.04.2011  30.09.2011 333,12 . +6.59 +2.0% 
 01.10.2011  30.11.2011 341,80 . +8.68 +2.6% 
 01.12.2011  31.12.2011 348,39 . +6.59 +1.9% 
 01.01.2012  31.03.2012 372,33 . +23.94 +6.9% 
 01.04.2012  30.06.2012 379,62 . +7.29 +2.0% 
 01.07.2012  30.09.2012 382,39 . +2.77 +0.7% 
 01.10.2012  30.11.2012 387,95 . +5.56 +1.5% 
 01.12.2012  31.12.2012 393,50 . +5.55 +1.4% 
 01.01.2013  30.11.2013 398,01 . +4.51 +1.1% 
 01.12.2013  31.12.2013 422,65 . +24.64 +6.2% 
 01.01.2014  31.12.2014 422,65 . 0 0.0% 
 01.01.2015  31.08.2015 422,65 . 0 0.0% 
 01.09.2015  31.12.2015 478,17 . +55.52 +13.1% 
 01.01.2016  30.04.2016 303,16 . -175.01 -36.6% 
 01.05.2016  30.11.2016 319,00 . +15.84 +5.2% 
 01.12.2016 352,00 . +33.00 +10.3% 
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таження на підприємства малого і середнього бізнесу
та стимулюватиме підприємців спрямовувати вивільнені
кошти на розвиток. Також надані пропозиції, можли*
во, стримають прогнозовану хвилю звільнень праців*
ників з метою економії фонду оплати праці та зменшен*
ня податкового тягаря.

Коригування бази оподаткування єдиного соц*
іального внеску для платників спрощеної системи
оподаткування, дасть змогу залишитись конкурентос*
проможними на ринку та зменшить рівень тінізації
бізнесу.
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Таблиця 2. Справляння ЄСВ та пропозиції щодо його удосконалення


