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ВИЯВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ВИПЛАТИ ГІДНОЇ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

В сучасних умовах ведення бізнесу суб’єкти господарювання всіх форм 

власності для забезпечення виплати гідної заробітної плати працівникам, що 

дозволить як задовольнити першочергові фізіологічні потреби та потреби в 

безпеці, так і мотивувати їх до самовдосконалення й підвищення 

продуктивності праці, повинні забезпечити вирішення наступної економічної 

дилеми. З одного боку, зростання номінального рівня оплати праці в загальній 

собівартості продукції може призвести до зростання відпускної ціни реалізації 

виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, що, при інших 

незмінних умовах на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту продукції 

(робіт, послуг) може призвести до погіршення рівня її конкурентоспроможності 

у порівнянні з продукцією (роботами, послугами) іноземних суб’єктів 

господарювання. З іншого боку, лише внутрішні зміни у структурі оплати праці 

щодо збільшення питомої ваги основної заробітної плати з одночасним 

зменшенням питомої ваги додаткової заробітної плати та преміальних 

винагород ніяким чином не вплинуть на загальний обсяг номінальної заробітної 

плати, яка підлягає виплаті працівникам [3].  

Суттєві ускладнення у розвитку вітчизняного бізнесу також пов’язані з 
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відсутністю належної державної фінансової підтримки. Державна політика 

щодо захисту соціально незахищеної верстви населення повинна не лише 

акцентуватися на встановленні на законодавчому рівні обсягів мінімальної 

заробітної плати та прожиткового мінімуму, а й сприяти виявленню на 

підприємствах додаткових резервів для виплати гідної заробітної плати без 

погіршення рівнів конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) та 

підприємства взагалі.  

Так, на прикладі ТОВ «Амалтея», - провідного підприємства Херсонської 

області з виробництва поліпропіленових мішків високої якості, було 

встановлено, що середня питома вага витрат на оплату праці з урахуванням 

Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України в середньому 

складає біля 15% у структурі собівартості виробництва поліпропіленової 

продукції. Також було виявлено, що 25% у структурі собівартості зазначеної 

продукції займають витрати на обслуговування залучених короткострокових та 

довгострокових кредитних засобів фінансових установ, 60% - витрати на 

закупівлю сировини та матеріалів, амортизаційні відрахування й інші 

операційні витрати. Водночас, сьогоднішній ринок збуту поліпропіленової 

продукції, в умовах постійного зростання цін на сировину та матеріали, 

іноземну валюту, а також рівнів прожиткового мінімуму та мінімальної 

заробітної плати, характеризується не лише відносною ціновою стабільністю, а 

й в деяких випадках зниженням ціни реалізації виготовленої продукції у 

порівнянні з попередніми часовими інтервалами. Відсутність державної 

підтримки вітчизняних підприємств-виробників поліпропіленової продукції в 

умовах загального зростання виробничих витрат може призвести не лише до 

погіршення загальних фінансових результатів вітчизняного бізнесу, а й до 

втрати конкурентних позицій на ринку виробництва та збуту продукції. 

Наслідками зазначеного буде як скорочення чисельності зайнятих працівників, 

так і зменшення обсягів сплати податків та зборів до бюджетів всіх рівнів. 

Для зменшення негативних наслідків та сприяння розвитку вітчизняних 

суб’єктів господарювання доцільно було б скористатися розробленими 
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пропозиціями авторів [1] щодо зниження мита при імпорті сировини та 

устаткування для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та 

безпеки країни. Також за рахунок часткового компенсування з Державного 

бюджету України відсоткових ставок за кредитними зобов’язаннями можна 

було б знизити відсоткову ставку для юридичних осіб за користування 

кредитними ресурсами в національній валюті з 24% до рівня 10-15%. Вказане 

сприяло би створенню необхідного фінансового резерву і зростанню питомої 

ваги витрат на оплату праці з 15% до 25% у структурі собівартості виробництва 

поліпропіленової продукції. 

Цікавим, що заслуговує на увагу, є досвід стосовно формування 

фіскальної політики провідних країн ЄС та США. Так, для більшості країн ЄС 

характерно встановлення прогресивної шкали оподаткування доходів громадян, 

коли до більших за обсягами доходів застосовуються вищі ставки податків. 

Прогресивна шкала є інструментом перерозподілу великих доходів на користь 

бідних громадян та забезпечує встановлення соціальної справедливості у 

суспільстві. Пропорційна шкала, за якої розмір ставки не залежить від величини 

бази оподаткування, діє лише у деяких східноєвропейських країнах (Болгарії, 

Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Угорщині та Румунії). Так, у Чехії, окрім 

основного податку в 15%, встановлено додатковий податок у розмірі 7% на 

доходи, що в 4 рази перевищують розмір середньої заробітної плати [2]. 

У таких країнах Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Латвія, 

Норвегія, Румунія особистий прибутковий податок належить до місцевих 

податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії органи місцевого 

самоврядування самостійно визначають ставки, за якими будуть 

оподатковуватися доходи громадян [4].  

Авторами [2] при проведенні аналізу загального рівня ставок особистого 

оподаткування в країнах ЄС були виявлені суттєві відмінності між ними. Так, у 

Швеції максимальна ставка ПДФО складала 57%, в той час як у Болгарії – лише 

10%. В цілому найвищі ставки особистого оподаткування характерні для 

скандинавських країн, а також Португалії, Бельгії, Нідерландів, найнижчі – для 
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східноєвропейських країн, які мають пропорційну шкалу оподаткування. 

Використання зарубіжного досвіду при оподаткуванні доходів громадян 

дозволить не лише легалізувати їх трудову діяльність та вивести суб’єктів 

господарювання з «тіні», а й за рахунок «ефекту масштабу» збільшити обсяги 

надходжень ПДФО до Державного та місцевих бюджетів України.  
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У збірнику містяться матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Сучасні проблеми 

обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: теоретичні, практичні та 

освітянські аспекти» (29-30 березня 2018 р.). 

Для науковців, викладачів, фахівців-практиків, 

студентів економічних спеціальностей. 


