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Оліховський В. Я. шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці
Податкове навантаження на фонд оплати праці в Україні складається з нарахувань єдиного соціального внеску, утримань із заробітної пла-
ти – єдиного соціального внеску і податку на доходи  фізичних осіб та становить від 55% до 68%. Усі нарахування і утримання, платниками 
яких є як працедавець, так і працівник, до бюджету переказує підприємство, яке виплачує заробітну плату та виконує функцію податкового 
агента. Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи – як елементи собівартості продукції (робіт або послуг) – займають вагоме місце 
у плануванні витрат підприємства, зменшення яких дає йому змогу оптимізувати податкові платежі. Питання оптимізації податкового на-
вантаження на оплату праці,  як одного з елементів податкового планування, залишається недостатньо висвітленим в економічній літературі 
та потребує подальшого вивчення. У статті розглянуто проблеми податкового навантаження на фонд оплати праці, а також сутність, за-
вдання, особливості аутсорсингу та його впливу на рівень платежів, пов’язаних з оплатою праці. З погляду податкового планування досліджено 
шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці.

Ключові слова: заробітна плата, фонд оплати праці, податки, податкове навантаження, податкове планування, аутсорсинг.
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УДК 336.22
Олиховский В. Я. Пути оптимизации налоговой нагрузки  

на оплату труда
Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в Украине состоит из на-
числений единого социального взноса, удержаний из заработной пла-
ты – единого социального взноса и налога на доходы физических лиц и 
составляет от 55 % до 68 %. Все начисления и удержания, плательщи-
ками которых являются как работодатель, так и работник, в бюд-
жет перечисляет предприятие, выплачивающее заработную плату и 
выполняющее функцию налогового агента. Заработная плата и от-
числения на социальные мероприятия – как элементы себестоимости 
продукции (работ или услуг) – занимают важное место в планирова-
нии расходов предприятия, уменьшение которых позволяет ему опти-
мизировать налоговые платежи. Вопросы оптимизации налоговой 
нагрузки на оплату труда, как одного из элементов налогового плани-
рования, остается недостаточно освещенным в экономической лите-
ратуре и требует дальнейшего изучения. В статье рассмотрены про-
блемы налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, а также сущность, 
задачи, особенности аутсорсинга и его влияния на уровень платежей, 
связанных с оплатой труда. С точки зрения налогового планирования 
исследованы пути оптимизации налоговой нагрузки на оплату труда.
Ключевые слова: заработная плата, фонд оплаты труда, налоги, на-
логовая нагрузка, налоговое планирование, аутсорсинг.
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Olihovskyi Volodymyr Ya. Ways to Optimize the Tax Burden  

on Labor

The tax burden on the wage fund in Ukraine consists of a single social con-
tribution charges, deductions from wages – single social contribution and in-
come tax for individuals and ranges from 55% to 68%. All charges and deduc-
tions, which are paid by both the employer and the employee, the company 
is paying the budget. This pays out the wages and performs the function of a 
tax agent. Salaries and social events – as elements of cost of goods (works or 
services) – play an important role in planning the company's costs, reduction 
which allows it to optimize tax payments. The questions of optimization of 
the tax burden on labor, as an element of tax planning remains underexposed 
in the economic literature and require further study. The article reviews the 
problems of the tax load on the payroll and the nature, objectives, peculiari-
ties of outsourcing and its impact on the level of payments related to salaries. 
From the point of view of tax planning the ways to optimize the tax burden 
on labor were studied.

Key words: wages, payroll taxes, the tax burden, tax planning, outsourcing. 
Tabl.: 1. Formulae: 2. Bibl.: 13. 

Olihovskyi Volodymyr Ya.– Applicant, Department of Accounting and Analy-
sis, National University «Lviv Polytechnic» (vul. Stepana Bandery, 12, Lvіv, 
79013, Ukraine)
E-mail: olihovskyiv@ukr.net

За сучасної системи оподаткування податкове навантажен-
ня на фонд оплати праці становить від 55 % до 68 %. Голов-
на причина цього – надмірно високі ставки податків і вне-

сків, які зобов’язані сплачувати працедавці в Україні. Це змушує 
підприємства шукати можливі шляхи його зменшення.

Проблеми податкового навантаження на фонд оплати 
праці, а також сутності, завдань, особливостей аутсорсингу 
та його впливу на рівень податкових платежів, пов’язаних з 
оплатою праці, досліджували у своїх працях закордонні та 
вітчизняні економісти, зокрема: Аникин Б. А., Дідух О. В., 
Іванов Ю. Б., Іванчук Н. В., Єлісєєв А. В., Загородній А. Г., 
Куцин Є. М., Меліхова Т. О., Партин Г. О., Писарчук О. С., 
Підлужний М. П., Рудая И. Л., Царенко О. В., Якимів А. І. та 

ін.[1; 6 – 9; 13]. Однак, незважаючи на досить велику кіль-
кість праць, питання оптимізації податкового навантажен-
ня на оплату праці, як елемента податкового планування, 
залишається недостатньо висвітленим в економічній літе-
ратурі та потребує подальшого вивчення.

Мета статті – з погляду податкового планування 
дослідити шляхи оптимізації податкового навантаження 
на оплату праці.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 
24.03.95 р. № 108/95–ВР, заробітна плата – це винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудо-
вим договором власник чи уповноважений ним орган ви-
плачує працівнику за виконану ним роботу [12].
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Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи – 
як елементи собівартості продукції (робіт або послуг) – за-
ймають вагоме місце у плануванні витрат підприємства, 
зменшуючи які, підприємство має змогу оптимізувати ви-
трати та податки, а в майбутньому збільшити прибутки і 
конкурентоспроможність на ринку товарів і послуг.

Від рівня податкового навантаження на заробітну 
плату значною мірою залежить допустимий розмір оплати 
праці, який підприємство має змогу встановити для її ви-
плати. Адже зі збільшенням фонду оплати праці відповідно 
збільшуються відрахування до фондів соціального стра-
хування та утримання єдиного соціального внеску (ЄСВ),  
а також податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Джере-
лом усіх цих нарахувань є фонд оплати праці. 

Базою для справляння ЄСВ (як у частині нарахуван-
ня, так і в частині утримання), відповідно до ст. 7 
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
вiд 08.07.2010 № 2464-VI, є нарахована заробітна плата за 
видами виплат, що включають основну та додаткову заро-
бітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
До бази для нарахування та утримання ЄСВ включаються 
також лікарняні та винагороди за договорами цивільно-
правового характеру [11].

Заробітна плата є об’єктом обкладення ПДФО (п. 164.2 
Податкового кодексу України (далі – ПКУ)). З метою опо-
даткування ПДФО під заробітною платою розуміють 
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні 
та компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) 
платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму 
(п.п. 14.1.48 ПКУ) [10].

У зв’язку з цим податкове навантаження на фонд 
оплати праці складається: як з податкового навантаження 
на заробітну плату працівника, так і з податкового наванта-
ження на фонд оплати праці підприємства.

Податкове навантаження на заробітну плату праців-
ника дає змогу визначити частку утриманих податків і вне-
сків із заробітної плати та розраховується за формулою (1):

( ) / 100%,ПНЗП УЄСВ УПДФО ЗП        (1)
де ПНЗП – податкове навантаження на заробітну плату 
працівника, %; УЄСВ – утриманий єдиний соціальний вне-

сок із заробітної плати працівника, грн.; УПДФО – утрима-
ний податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати 
працівника, грн; ЗП – нарахована заробітна плата, грн.

Податкове навантаження на фонд оплати праці під-
приємства відображає частку сплачених внесків із заробіт-
ної плати та розраховується за формулою (2):

   / 100%,ПНФОП НЄСВ ФОП    (2)
де ПНФОП – податкове навантаження на фонд оплати пра-
ці підприємства, %; НЄСВ – нарахований єдиний соціаль-
ний внесок на фонд оплати працівників, грн; ФОП – фонд 
оплати праці підприємства, грн.

Враховуючи вищесказане, великого значення набу-
вають характер виплати заробітної плати і вибір 
форм відносин із працівниками та їх вплив на подат-

кове навантаження та витрати підприємства. Результати 
представлено в табл. 1.

Розглянемо детальніше види відносин із працівниками.
При нарахуванні та виплаті заробітної плати штатно-

го працівника чи сумісника підприємство зобов’язане:
 нарахувати єдиний соціальний внесок (ставка якого 

залежить від класу професійного ризику виробни-
цтва страхувальника з урахуванням виду його еко-
номічної діяльності та становить від 36,76% до 49,7% 
бази нарахування єдиного соціального внеску);

 утримати із заробітної плати працівника єдиний 
соціальний внесок 3,6%;

 утримати із заробітної плати працівника податок 
на доходи фізичних осіб 15% (17%). 

Усі нарахування і утримання, платниками яких є як 
працедавець, так і працівник, до бюджету переказує під-
приємство, яке виплачує заробітну плату, тобто виконує 
функцію податкового агента. 

Таким чином, щоб виплатити працівнику, напри-
клад, 5000 грн заробітної плати, підприємству необхідно 
сплатити податків і внесків до бюджету на суму від 3345,13 
грн до 4134,74 грн. Виходячи з даних, наведених у табл. 1  
на 1 гривню виплаченої заробітної плати припадає від 0,67 грн 
до 0,83 грн податків і зборів.

З метою оптимізації податкового навантаження на 
оплату праці, підприємство:

таблиця 1 

порівняння податкового навантаження по характеру виплати заробітної плати та за вибором виду відносин 
із працівником

Вид відносин із працівником Витрати (у т. ч. податкові), 
грн

Зарплата до 
видачі, грн

Разом витрат, 
грн

податкове наванта-
ження (гр. 5 / гр. 6)

Трудові (працівник оформле-
ний як штатний працівник або 
сумісник)

Від 3345,13 до 4134,74 
(нарахування та утримання 
ЄСВ і ПДФО) 

5000 від 8345,13 до 
9134,74 від 0,67 до 0,83

Цивільно-правові (оформ-
лення працівника як суб’єкта 
підприємницької діяльності, 
платника єдиного податку)

Третя група платників єдиного 
податку (ставка 5%) – 708,05 
(ЄСВ – 422,65;  
єдиний податок – 285,40 )

5000 5708,05 0,14

П’ята група платників єдиного 
податку (ставка 10%) – 1025,16 
(ЄСВ – 422,65;  
єдиний податок – 602,52 )

5000 6025,16 0,21

Аутсорсинг (аутстафінг) 1518 (податки, послуги 
аутстафінгу) 5000 6518 0,30

http://www.business-inform.net
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 виводить за штат працівників з подальшим оформ-
ленням їх як суб’єктів підприємницької діяльно-
сті та укладає з ними цивільно–правові договори; 

 виводить за штат працівників з подальшим оформ-
ленням їх до штату компанії-провайдера.

Отже, працівник підприємства переходить на спро-
щену систему оподаткування (третя або п’ята група платни-
ків єдиного податку), надає послуги підприємству та отри-
мує «заробітну плату» у вигляді доходів і сплачує єдиний 
податок і нарахований єдиний соціальний внесок (34,7%). 
Перша та друга група платників єдиного податку не мають 
права надавати послуги юридичним і фізичним особам на 
загальній системі оподаткування. Усі інші податки і плате-
жі при таких розрахунках не використовуються. Важливим 
є те, що з цієї суми ЄСВ і ПДФО не утримуються. Сума 
єдиного податку для третьої групи становить: 3 % дохо-
ду – у разі сплати податку на додану вартість (ПДВ) згідно 
з Податковим Кодексом України (ПКУ) або 5 % доходу –  
у разі включення ПДВ до складу єдиного податку. Для п’ятої 
групи ставка єдиного податку становить 7 % доходу – у разі 
сплати ПДВ згідно з ПКУ або 10 % доходу – у разі включен-
ня ПДВ до складу єдиного податку. Обмеження, що діють 
для третьої і п’ятої груп платників єдиного податку, такі:
 кількість найманих працівників не повинна пере-

вищувати 20 осіб;
 обсяг доходу за календарний рік повинен не пере-

вищувати: для 3 групи – 3000 тис. грн; для 5 гру-
пи – 20 000 тис. грн.

Відповідно до п. 291.5 ПКУ, платниками єдиного по-
датку не можуть бути суб'єкти господарювання, які 
здійснюють: діяльність з організації, проведення 

азартних ігор; обмін іноземної валюти; виробництво, екс-
порт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного 
продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 
літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним 
продажем пива та столових вин); видобуток, виробництво, 
реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, 
постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових 
виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-
дорогоцінного каміння); видобуток, реалізацію корисних 
копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого зна-
чення; діяльність у сфері фінансового посередництва, крім 
діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страхо-
вими агентами; діяльність з управління підприємствами; 
діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської ді-
яльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцен-
зуванню); діяльність з продажу предметів мистецтва та 
антикваріату; діяльність з організації торгів (аукціонів) ви-
робами мистецтва, предметами колекціонування або анти-
кваріату; діяльність з організації, проведення гастрольних 
заходів; здійснюють технічні випробування та досліджен-
ня; діяльність у сфері аудиту; надають в оренду земельні 
ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, жит-
лові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких 
перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення 
(споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких 
перевищує 300 квадратних метрів. А також страхові (пе-
рестрахові) брокери, реєстратори цінних паперів; фізичні 
особи − нерезиденти; суб’єкти господарювання, які на день 
подання заяви про реєстрацію платником єдиного подат-

ку мають податковий борг, крім безнадійного податкового 
боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили 
(форс-мажорних обставин) [10].

Одним із елементів податкового планування, який 
дає змогу підприємству зменшити податкове на-
вантаження на фонд оплати праці, оптимізувати 

витрати та посилити свої конкурентні переваги на ринку, 
є аутсорсинг.

Аутсорсинг (від. англ. outsourcing – зовнішнє джере-
ло) – це передавання частини функцій з обслуговування 
діяльності підприємства стороннім підрядникам чи поста-
чальникам за умови гарантування ними відповідного рівня 
якості та ефективності їх виконання на основі трансфор-
мації чи оновлення бізнес-процесів і технологій та з мож-
ливістю переходу частини персоналу підприємства до по-
стачальника (аутсорсера) [6, с. 87 – 88]. 

У фінансово-господарській діяльності підприємство 
має змогу використовувати різні види аутсорсингу, які ха-
рактеризуються певними особливостями:
 виробничий аутсорсинг, коли підприємство пере-

дає підряднику всі процеси з виробництва певної 
продукції чи доручає йому виготовляти окремі 
вузли, деталі або напівфабрикати, які є складо-
вими основної продукції. Цей вид аутсорсингу 
дає змогу підприємству приділити увагу розробці 
нових продуктів і послуг для забезпечення конку-
рентної переваги на ринку товарів і полуг, збіль-
шенню ефективності виробництва та зосередити; 

 аутсорсинг окремих бізнес-процесів, які не є ос-
новними у виробничо-господарській діяльності 
підприємства, зокрема: аутсорсинг постачально-
збутових операцій, управління персоналом, мар-
кетингу, ведення бухгалтерського та податкового 
обліку, юридичних послуг, охоронних послуг, озе-
ленення території тощо; 

 аутсорсинг персоналу – передбачає винаймання 
для роботи на підприємстві працівників без до-
кументального оформлення з ними юридичних 
відносин. 

Для зменшення податкового навантаження на під-
приємство використовують дві форми аутсорсингу. Пер-
шою формою аутсорсингу є аутстафінг, що передбачає 
вивід персоналу за штат підприємства-замовника і оформ-
лення його у штат підприємства-провайдера. Суть аутста-
фінгу персоналу полягає в тому, що працівники продовжу-
ють працювати на попередньому місці роботи і виконувати 
покладені на них посадові обов’язки в компанії-замовнику, 
однак функції працедавця виконує компанія-провайдер і 
несе відповідальність згідно з трудовим і податковим за-
конодавством: нараховує та виплачує заробітну плату й по-
датки і внески [6, с. 89; 7 с. 89].

Тобто, працівники укладають трудові договори не 
із замовником, а з постачальником. Постачальник бере на 
себе функції нарахування та виплати зарплати з відраху-
ванням зарплатних зборів до соціальних фондів і ПДФО, 
виконання норм трудового законодавства (прийом на ро-
боту, звільнення, вирішення трудових суперечок і т. д.) [3].

Другою формою аутсорсингу є залучення працівни-
ків підприємства-провайдера на тривалий термін. При 
цьому працівники не входять до штату підприємства і пе-
ребувають у трудових відносинах із власне підприємством-
провайдером (кадровим агентством).
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Отже, основна відмінність між двома формами аут-
сорсингу полягає в тому, що за першої форми підприєм-
ство залучає свій персонал, а за другої – працівників під-
приємства-провайдера на тривалий термін. 

Аутсорсинг персоналу – один з елементів податково-
го планування, який дає змогу мінімізувати витра-
ти підприємства за рахунок оптимізації податкових 

платежів і єдиного соціального внеску та зменшити подат-
кове навантаження на підприємство. Використовуючи аут-
сорсинг як елемент податкового планування, підприємство-
замовник має змогу:
 зменшити витрати підприємства по заробітній 

платі;
 зменшити витрати на утримання працівників;
 оптимізувати податкове навантаження за рахунок 

скорочення нарахувань на фонд оплати праці;
 зберігати мінімальну кількість штатних працівни-

ків, у разі законодавчо–нормативних та корпора-
тивних обмежень;

 оптимізувати витрати на виробництво продукції, 
зменшити її собівартість;

 зменшити податкове навантаження з податку на 
додану вартість;

 зменшити витрати оплату лікарняних і відпусток;
 перерозподілити статті балансу шляхом переводу 

витрат на оплату праці у витрати на послуги сто-
ронніх організацій, що веде до зниження оподат-
ковуваної бази; 

 врахувати витрати на оплату послуг за договором 
аутсорсингу при формуванні бази оподаткування 
податком на прибуток;

 перекласти частину повноважень з податкового 
та трудового законодавства на провайдера.

Основними недоліками атсорсингу є ризик порушен-
ня конфіденційності інформації та загроза банкруцтва аут-
сорсингового підприємства.

Вартість послуг аутсорсингового підприємства 
включає в себе: компенсації з заробітної плати працівни-
ка, податкові виплати, винагороду провайдеру (орієнтовно 
30 % (без ПДВ) від мінімальної заробітної плати, встанов-
леної законодавством, або відсоток від заробітної плати 
працівника, або фіксована сума, яка встановлюється за до-
мовленістю сторін і залежить від вимог, що пред’явлені до 
працівників, їх кількості) та інші послуги [4; 5].

ВИСНОВКИ 
Розгляд видів відносин із працівниками та їх вплив 

на податкове навантаження та витрати підприємства дає 
змогу зробити висновок, що альтернативним варіантом 
для підприємства є виведення за штат працівників. Бага-
то підприємств з метою оптимізації оподаткування виво-
дять за штат працівників з подальшим оформленням їх як 
підприємців-спрощенців, які продовжують працювати на 
колишньому місці і виконувати свої колишні обов'язки, але 
вже на підставі цивільно-правового договору, а не трудово-
го [2]. Також з метою оптимізації податкового навантажен-
ня на фонд оплати праці використовують аутсорсинг, що пе-
редбачає виведення персоналу за штат компанії-замовника 
і оформлення його у штат компанії-провайдера.

Таким чином, використовуючи вищезазначені інстру-
менти податкового планування, підприємство має змогу мі-
німізувати свої податкові платежі та витрати.  
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Мельник О. Г., Нагірна М. Я. Концептуальні засади здійснення етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності 

підприємств
Мета статті полягає в розробленні концептуальних засад здійснення процедури етіологічної діагностики та наведенні структури усіх ключо-
вих елементів системи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємства. У результаті проведених досліджень було про-
аналізовано погляди авторів щодо основних елементів діагностичної системи та особливостей здійснення діагностичних процедур. На основі 
аналізування літературних джерел розроблено концепцію здійснення процедури етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності під-
приємств, запропоновано систему етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств і розглянуто та охарактеризовано 
її ключові елементи. Наведено низку функцій, властивих системі етіологічної діагностики, та охарактеризовано особливості кожної із них. У 
подальших дослідженнях планується розробити комплексну технологію етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств, 
розробити та дослідити механізми етіологічної діагностики, розглянути та вдосконалити існуючі методи етіологічної діагностики.
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УДК 658:339
Мельник О. Г., Нагирна М. Я. Концептуальные основы осуществления 
этиологической диагностики экспортно-импортной деятельности  

предприятий
Цель статьи заключается в разработке концептуальных основ осуществления 
процедуры этиологической диагностики и приведении структуры всех ключевых 
элементов системы этиологической диагностики экспортно-импортной дея-
тельности предприятия. В результате проведенных исследований были проана-
лизированы взгляды авторов относительно основных элементов диагности-
ческой системы и особенностей осуществления диагностических процедур. На 
основе анализа литературных источников разработана концепция осуществле-
ния процедуры этиологической диагностики экспортно-импортной деятельно-
сти предприятий, предложена система этиологической диагностики экспортно-
импортной деятельности предприятий и рассмотрены и охарактеризованы ее 
ключевые элементы. Приведен ряд функций, присущих системе этиологической 
диагностики, и охарактеризованы особенности каждой из них. В дальнейших 
исследованиях планируется разработать комплексную технологию этиологи-
ческой диагностики экспортно-импортной деятельности предприятий, разра-
ботать и исследовать механизмы этиологической диагностики, рассмотреть и 
усовершенствовать существующие методы этиологической диагностики.
Ключевые слова: этиологическая диагностика, концепция, система этио-
логической диагностики, функция этиологической диагностики, экспортно-
импортная деятельность.
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Melnyk Olga G., Nahirna Maryana Ya. Conceptual Foundations  

of the Etiologic Diagnosis of Export-import Activity of Enterprises
The purpose of the article is to develop the conceptual foundations of the 
etiologic diagnosis procedures and give the structure of all key elements of 
the etiologic diagnosis of export-import operations of the enterprise. The 
study analyzed the authors' views on the main elements of the system and 
diagnostic features of the diagnostic procedures. Based on the analysis of the 
literature the concept of the procedure of etiologic diagnosis of enterprises 
export-import activities was developed, etiologic diagnosis system of export 
and import activities of enterprises was proposed, its key elements were ex-
amined and characterized. Some functions that are inherent to the system of 
etiologic diagnosis were named, and the features of each of them were char-
acterized. During further research it is planned to develop a comprehensive 
etiologic diagnosis technology of import and export activities of enterprises, 
to develop and investigate the mechanisms of etiologic diagnosis, review and 
improve the existing methods for etiologic diagnosis.

Key words: etiologic diagnosis, the concept, the system etiologic diagnosis, 
etiologic diagnosis function, the export-import activities.
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