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Анотація. У даній статті проаналізовано вплив пенсійної реформи на 

функціонування малого та середнього бізнесу в Україні. На базі проведеного аналізу 

теоретичного та практичного матеріалів обґрунтовується необхідність участі 

представників даної категорії підприємств у трьох рівнях пенсійної системи, а також 

подальше удосконалення і самої системи згідно сучасних вимог малого та середнього 

бізнесу. 
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Постановка проблеми. Важливим чинником, що впливає на ефективність 

соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка слугує базою для формування практично 

усіх розвинутих країнах світу, є ступінь розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ). Від 

масштабу цього сектору ринку значною мірою залежить зайнятість населення, рівень 

доходів значної його частини, конкурентоздатність національної економіки в цілому. 

Переваги МСБ є цілком очевидні: так, вони є мобільні, в т.ч. і для інновацій; 

оптимально задовольняють потреби споживача; розширюють рамки економічної свободи; 

забезпечують розвиток конкуренції; створюють робочі місця; не потребують значних 

капіталовкладень; є основою для формування середнього класу і т.д. [1, С. 127–128].  

Однак, в силу об’єктивних обставин значна частина даного прошарку населення в 

Україні є практично соціально незахищеною, особливо – в плані пенсійного забезпечення. 

Відтак, без комплексного реформування пенсійної системи, в тому числі – і у сфері 

діяльності малого та середнього бізнесу, ефективно вирішити дану проблему практично 

неможливо, що на сучасному відрізку розвитку національної економіки вказує на 

виняткову актуальність обраної проблематики дослідження. 
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        Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий науковий внесок у розвиток 

пенсійного забезпечення в Україні здійснили ряд науковців: по-перше, проблеми 

демографії досліджують Е.Лібанова, В.Мортиков; по-друге, проблеми удосконалення 

організаційно-правового механізму функціонування системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування аналізують Б.Зайчук, О.Зарудний, А.Якимів; по-

третє, проблеми оптимального наповнення сфери соціального забезпечення вивчають 

Д.Полозенко, Ю.Городніченко; по-четверте, проблемами впровадження в Україні 

зарубіжного досвіду пенсійних реформ займається М.Плаксій; по-п’яте, проблеми 

«тінізації» економіки в Україні аналізують З.Варналій, І.Вінничук; по-шосте, проблеми 

запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування 

розглядають М.Шаповал, В.Коцюба, Ю.Резнікова та ін. 

Метою даної статті є  дослідження впливу реформування пенсійної системи на 

функціонування малого та середнього бізнесу в Україні, в тому числі – на рівень 

пенсійного забезпечення зайнятих у даній сфері громадян. 

Основні завдання дослідження: 

1) окреслити основні проблеми діяльності малого та середнього бізнесу в Україні; 

2) проаналізувати можливості підвищення рівня пенсійного забезпечення зайнятих у 

сфері малого та середнього бізнесу в контексті подальшого реформування пенсійної 

системи; 

3)  дослідити вплив останніх нововведень у галузі соціального страхування на 

функціонування вітчизняних підприємств; 

4) зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення механізму участі малого та 

середнього бізнесу у реформованій системі пенсійного забезпечення на сучасному 

етапі.  

Виклад основного матеріалу. В Україні частка малих і середніх підприємств 

становить близько 94 %, а це в цілому відповідає рівню таких країн як США, Японія, 

Велика Британія, провідних країн ЄС, де цей показник коливається в межах 95%. Однак, 

це тільки кількісний показник, а стосовно якісного, то в нашій державі у МСБ зайнято 

лише 5,2 млн. осіб або 25 %, що наполовину менше показника вищевказаних країн, а їх 

частка у створенні ВВП останніми роками коливалась у межах 15 %, що приблизно 

вчетверо менше рівня розвинутих країн [2]. 

Серед причин, що призводять до такої ситуації слід виокремити наступні: 

1) постійна нестача оборотних коштів, що зумовлена практично відсутністю доступних 

кредитних коштів та утрудненим доступом до інвестиційних програм; 

2) нестійкість законодавства, соціально-економічної та політичної ситуації в державі 

загалом, корумпованість та криміналізація; 
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        3) брак необхідних знань у сфері економіки, права, ІТ-технологій тощо; 

4) значне податкове навантаження.  

До прикладу, якщо всі витрати на оплату праці підприємства, що перебуває на 

загальній системі оподаткування (н-пр.: 17 клас професійного ризику – пошиття верхнього 

одягу) взяти за 100 %, то на сплату єдиного соціального внеску та відповідних податкових 

платежів припадатиме близько 40 %. Однак, заробітна плата, яку виплачує підприємство 

працівнику, є оплатою праці, тому це створює додаткову споживчу вартість. Відповідно 

ця заробітна плата, хоча й опосередковано, є об’єктом оподаткування ПДВ. Відтак, таке 

співвідношення приблизно становитиме 50:50 [3, C. 175–178]. 

Для платників, що перебувають на спрощеній системі оподаткування податкове 

навантаження на ФОП суттєво зросло з 01.01.2011 р. після введення в дію Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [4]. Так, типовий приватний підприємець після введення змін повинен 

додатково сплачувати приблизно ще 300 грн. 

Вищевказані чинники змушують підприємців шукати різноманітних шляхів 

економії, що і призводить приховування їх реальних доходів. Це є однією з причин 

суттєвого зменшення витрат на оплату праці та її часткової або повної «тінізації» з усіма 

наслідками як для працівників, так і для економіки в цілому.  

Офіційні статистичні дані свідчать, що у загальній структурі витрат на персонал за 

видами економічної діяльності частка великих підприємств становить 45,4 %, середніх – 

38,9 %, а малих – 15,7 (з них на мікропідприємства припадає 5,5 % [5].  

 Слід відзначити, що низький рівень офіційної заробітної плати працівників МСБ 

робить згубний відбиток на пенсійне та інші види соціального забезпечення зайнятих там 

працівників. Якщо немає факту сплати соціальних внесків до цільових фондів, то і є 

відсутніми законодавчі підстави для соціальних виплат даним особам у разі настання 

соціальних ризиків. Відтак, такий працівник є повністю або частково соціально 

незахищеним. Причому, підприємець також не є винятком даної ситуації, оскільки у 

сучасних українських реаліях він не застрахований від банкрутства, арешту рахунків, 

конфіскації майна тощо. Отримання ж соціальних страхових виплат може хоча б частково 

покращити можливу ситуацію. 

Зауважимо, що участь осіб з низьким рівнем офіційної заробітної плати у 

пропонованій пенсійною реформою обов’язковій накопичувальній системі також не 

принесе очікуваних результатів, оскільки сума таких накопичень, а відповідно й 

інвестиційного доходу, буде мінімальною. 

Одним із шляхів ефективного вирішення даної ситуації може стати участь МСБ у 

вже існуючій системі недержавного пенсійного забезпечення. Світовий досвід свідчить, 
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        що більшість пенсійних виплат формується завдяки участі особи у багаторівневій розпо-

дільчо-накопичувальній системі державного та недержавного характеру (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Частка пенсій з кожного рівня пенсійної системи у країнах світу, % 
Країна Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього: 

Франція 51 34 15 100% 

Нідерланди 50 40 10 100% 

Швейцарія 42 32 26 100% 

Великобританія 65 25 10 100% 

Джерело: [ 6 ] 

Таким чином, формуючи свою майбутню пенсійну виплату диверсифіковано, особа 

значно зменшує ймовірність непокриття соціальних ризиків у майбутньому. Окрім цього, 

з точки зору «гіпотези життєвого циклу» (Ф.Модільяні) та «гіпотези постійного доходу» 

(М.Фрідмена) більшість людей прагне підтримувати однаковий рівень споживання 

протягом усього життя, а це вимагає відповідно сталого рівня доходу [7, C. 164–166]. Як 

показує світовий досвід, участь населення у накопичувальних пенсійних програмах 

суттєво допомагає вирішити дану проблему. 

З метою пришвидшення пенсійної реформи вітчизняне законодавство стимулює 

працедавців брати участь у недержавних пенсійних програмах (страхування життя, 

банківських пенсійних вкладах). У розділах ІІІ та ІV Податкового кодексу України 

передбачено цілу систему податкових пільг за умови участі у недержавному пенсійному 

забезпеченні. Для представників малого та середнього бізнесу (з їхнім низьким рівнем 

офіційної заробітної плати) це є один із реальних способів підвищення рівня соціальної 

захищеності своїх найманих працівників та реальним джерелом внутрішніх інвестицій 

таких необхідних країні [8]. 

Так, документом передбачено, що платники податку на прибуток мають право 

включити до складу витрат суму пенсійних (страхових) внесків, що сплачуються на 

користь найманого працівника. Окрім цього, для платників податку з доходів фізичних 

осіб статтею 166.3.5 даного документу передбачено податкову знижку на суму витрат на 

сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, 

що ним були сплачені. Останнім часом, на підприємствах, що впроваджують у життя 

послідовну кадрову стратегію, набуває поширення практика корпоративного пенсійного 

страхування. 

Вкрай актуальною і такою що потребує подальшого обговорення є проблема т.з. 

«спільного інвестування» передбачена пунктом 2 статті 49 Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» [9], суть якої полягає у тому, що коли підприємство є 

засновником недержавного пенсійного фонду (НПФ), то йому надається можливість 

придбавати  або  додатково інвестувати в цінні папери, емітентами яких воно є в межах 5–
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        10% сплачених пенсійних внесків. Тому, наш погляд, слід переглянути розміри таких 

відсотків у сторону збільшення.  

Крім цього, участь у пенсійних програмах підприємство може справедливо 

позиціонувати як значне доповнення до т.з. «соціального пакету» для персоналу, а це – 

шлях до зменшення плинності кадрів, підвищення продуктивності праці, покращення 

мікроклімату тощо. В стратегічній ж перспективі, послідовна співпраця з подібного роду 

фінансовими інститутами може розглядатись як ще одна складова підвищення соціальної 

відповідальності даної організації, її ділового іміджу загалом. 

І хоча, в даному секторі фінансових послуг існує ще ряд нерозв’язаних проблем, 

для того, щоб участь МСБ у системі недержавного пенсійного забезпечення була 

ефективною, слід насамперед забезпечити стабільність курсу національної валюти та 

подолати інфляцію, оскільки ці фактори визначають економічну доцільність участі у 

пенсійних програмах (ефект складеного відсотку як мінімум повинен долати інфляцію, а 

на прогнозовані у 2015 рр. її темпи у 46% навряд чи можна отримати інвестиційний дохід 

по накопичувальних програмах). 

Також, діюча влада робить неодноразові намагання для легалізації заробітних плат 

у приватному секторі економіки, від чого, як відомо, залежить і рівень соціального 

захисту зайнятих у цій сфері працівників. Зокрема, ще 28 грудня 2014 р. було прийнято 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці», в прикінцевих та перехідних положеннях якого передбачалось 

застосування понижуючого коефіцієнта при сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) – 

0,4 у 2015 р., та 0,6 – у 2016 р.(40 та 60 відсотків відповідно) [10]. Однак вимоги для 

використання пільгової ставки були надто жорсткі. До основних відносять такі: 

збільшення фонду оплати праці у 2,5 рази та сума сплаченого внеску після застосування 

пільги повинна становити не менше 700 грн. Фактично, більшості представникам МСБ, на 

який і була розрахована реформа, скористатись нею не вдалося.  

Якщо провести умовні розрахунки, то після виконання чотирьох умов та 

застосувавши коефіцієнт 0,4, таке підприємство повинно сплатити в 1,5 рази більшу суму 

ЄСВ, а для бізнесу, як відомо цікава не пільгова ставка внеску та легальна заробітна плата, 

а зниження податкових витрат. Як бачимо, даний варіант реформи цього не дозволяє. Так, 

невдовзі після її старту, навіть міністр соціальної політики у своєму інтерв’ю заявив, що 

«…за новими умовами, підприємство має виплачувати зменшений соціальний внесок 

тільки після виконання чотирьох дуже непростих критеріїв. Очевидно, що ця схема не 

спрацювала» [11].   
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        На початку березня 2015 р., після тривалих консультацій Верховна Рада підтримала 

законопроект за № 1863 «Про внесення змін до розділу VIІІ "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування" (щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці)  

від 27.01.2015 р., який значно послаблює вимоги для застосування вищезазначених 

коефіцієнтів [12]. Зокрема, база нарахування внеску (ФОП) має збільшитись не менше 

20% у порівнянні з 2014 роком, а сума сплаченого внеску, після застосування 

понижуючого коефіцієнта повинна становити не менше ніж середньомісячна сума ЄСВ за 

2014 р. розрахунок ж пільгової ставки здійснюється пропорційно [13]. Тобто, чим більше 

заробітної плати буде легалізовано, тим більший коефіцієнт застосовуватиметься 

(максимальні межі взяті з попереднього закону: це збільшення ФОП у 2,5 рази та 

коефіцієнт 0,4 у 2015 р. та 0,6 – у 2016 р.). На наш погляд, це дійсно відкриває нові 

можливості для українського бізнесу, державного бюджету та Пенсійного фонду України.  

Зокрема, у пояснювальній записці до даного Закону вказується, що 

«…запропоновані зміни призведуть до зменшення навантаження на фонд оплати праці та 

відповідного збільшення офіційного рівня заробітної плати, а також відчутого зростання 

кількості офіційно працевлаштованих. Законопроект враховує інтереси як держави, так і 

найманих осіб, і підприємців, забезпечує умови для подальшого розвитку малого та 

середнього підприємництва та створення нових робочих місць» [14]. 

Однак, здійснити попередній аналіз цього чергового законодавчого нововведення 

можна буде не раніше кінця ІІ – ІІІ кварталу 2015 р. Також, слід врахувати, що 

український малий і середній бізнес при прийнятті такого важливого рішення як 

легалізація заробітної плати зважає не тільки на економічну складову, але і на соціально-

політичну, а саме: рівень корупції, ступінь довіри до правоохоронних органів та судів, 

стабільність курсу національної валюти, чесність та прозорість влади, війна на Донбасі 

тощо. Відтак, навіть при правильному розрахунку теперішньої реформи, її кінцевий ефект 

залежатиме від вище переліченого спектру проблем. 

Отже, відповідно до результатів проведеного дослідження вважається за доцільне 

подання відповідних висновків та пропозицій, в тому числі, стосовно внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів, що дасть можливість підвищити рівень пенсійного та 

інших видів соціального забезпечення осіб, що зайняті у сфері малого та середнього 

підприємництва. 

По-перше, на даний час є чинною Концепція загальнодержавної програми розвитку 

малого і середнього підприємництва на 2014–2024 роки від 28 серпня 2013 р. № 641-р. На 

сьогоднішній день, даний документ є доволі актуальним. Однак, на наш погляд, до нього 

слід внести зміни такого характеру: 
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        1) перелік шляхів розв’язку проблеми розвитку малого і середнього підприємництва 

доповнити пунктом такого змісту: «стимулювання участі суб’єктів малого і 

середнього підприємництва у програмах недержавного пенсійного забезпечення, 

страхування життя та банківських пенсійних депозитних програмах, в тому числі у 

результаті:  

- проведення серед суб’єктів малого і середнього підприємництва інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо переваг їхньої участі у системі недержавного 

пенсійного забезпечення; 

- створення на базі підприємств-працедавців та/або їх об’єднань недержавних 

пенсійних фондів корпоративного та/або професійного типів або залучення таких 

працедавців до участі у корпоративних та професійних програмах вже існуючих 

інституцій, що надають послуги із недержавного пенсійного забезпечення» 

2) перелік очікуваних результатів виконання даної програми, визначення її ефективності 

доповнити пунктом такого змісту: «підвищити рівень пенсійного та інших видів 

соціального забезпечення осіб, що зайняті у сфері малого і середнього 

підприємництва шляхом участі таких підприємств та приватних підприємців у системі 

недержавного пенсійного забезпечення». 

По-друге, провести додаткові дослідження з метою внесення подальших змін до 

пункту 2 статті 49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 

09.07.2003 р. №1057-15 стосовно можливості збільшення розміру відсотків від загальної 

вартості пенсійних активів, які дозволено придбавати  або  додатково інвестувати в цінні 

папери,  емітентами яких є засновники такого фонду». 

Ще однією важливою пересторогою для ефективного впровадження в життя 

реформи по зменшенню ставки єдиного соціального внеску є присутність у представників 

малого та середнього бізнесу значної перестороги стосовно відміни урядом пільгового 

оподаткування після того, як підприємці «покажуть» реальну заробітну плату найманих 

працівників.  

Відтак, для того, щоб декларовані урядом реформи почали реально діяти, слід 

насамперед переформатувати державну систему (по іншому – зробити країну 

справедливою). А малий та середній бізнес, як основний індикатор соціальної ринкової 

економіки на це відреагує миттєво: «білими» заробітними платами, які зростатимуть, 

збільшенням робочих місць, новими інвестиційними проектами, повністю сплаченими 

податками тощо.    

 

 

 



8 

        Література 

1. Політична економія. Курс лекцій : навч. посібн. / Заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та 

Гупала О.Г. / П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало, В.Г. Дулюк, В.А. Зеленко, О.І. Пікулик. – 

Львів : СПОЛОМ, 2013. – 292 с. 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-

2024 роки» від 28 серпня 2013 р. № 641-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80  

3. Буряк П.Ю. Управління процесами формування коштів пенсійної системи України: 

монографія / Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Зеленко В.А.– Львів, СПОЛОМ, 2011.– 247 с. 

4. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування” вiд 08.07.2010  № 2464-VI (поточна редакцiя вiд 01.01.2011) 

[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2-2. – С. 11. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

5. Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за видами економічної 

діяльності1 у 2013 році. – Режим доступу: [ http://ukrstat.gov.ua/ ] 

6. Огляд світового досвіду запровадження пенсійних реформ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=201491&cat_id=201451 

7. Макроекономіка: навч. посібн. / заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – 3-тє вид-

ня, перероб. Та доповн. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – 420 с. 

8. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI (остання редакцiя 

вiд 13.03.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17   

9. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003 р. за № 1057-

VI (остання редакцiя вiд 20.07.2014) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної 

Ради України. – 2003. – № 47–48. –   С. 372. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15/page4  

10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року за № 77-VIII [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19     

11. Міністр праці визнав, що «зарплатна» реформа не спрацювала [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?ministr_pratsi_viznav_shho_ 

zarplatna_reforma_ne_spratsyuvala&objectId=1342570  

12. Закон України  «Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17&c=1#Current
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=201491&cat_id=201451
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17&c=1#Current
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15/page4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19
http://zaxid.net/news/showNews.do?ministr_pratsi_viznav_shho_%20zarplatna_reforma_ne_spratsyuvala&objectId=1342570
http://zaxid.net/news/showNews.do?ministr_pratsi_viznav_shho_%20zarplatna_reforma_ne_spratsyuvala&objectId=1342570


9 

        загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо зменшення 

навантаження на фонд оплати праці» від 02.03.2015 № 219-VIII  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/219-19  

13.  Коментар інформаційного управління Апарату Верховної Ради України стосовно 

законопроекту № 1863 від 02.03.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/104867.html  

14. Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до розділу VIII 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо зменшення 

навантаження на фонд оплати праці) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53723  

 

 

 

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/219-19
http://rada.gov.ua/news/Novyny/104867.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53723

