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Питання ефективної системи оподаткування є одним з найактуальніших і 

суперечливих в сучасній економічній науці. З одного боку, державі для 

проведення ефективної економічної політики необхідні грошові кошти, які 

воно отримує в основному за рахунок реалізації фіскальної політики. Однак 

збільшення числа і ставок податків негативно впливає на показники ділової 

активності в державі, і багато суб'єктів господарювання, швидше, відведуть 

свій бізнес в тінь або припинять його. Особливо гостро це питання стоїть в 

країнах з перехідною економікою, до яких належить і Україна, де для 

забезпечення радикальних перетворень в сторону розвиненої ринкової 

економіки державі особливо необхідні доходи від фіскальної політики. 

Невід'ємною складовою податкової реформи стало ухвалення Закону 

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

державне соціальне страхування", що набув чинності 1 січня 2011 р. Законом 

передбачається, що Пенсійний фонд України об'єднує функції щодо збору 

страхових внесків і контролю за їх сплатою. Єдиний внесок на  

загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування - консолідований 

страховий внесок,  збір якого здійснюється до системи  загальнообов'язкового 

державного  соціального  страхування в обов'язковому порядку та на 

регулярній  основі  з  метою  забезпечення  захисту  у   випадках, передбачених  

законодавством,  прав  застрахованих  осіб та членів їхніх сімей на отримання  

страхових  виплат  (послуг)  за  діючими видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування [1].  Для бізнесу це означає зниження 

витрат на ведення і подання звітності, зменшення перевірок; для держави - 

економію на адмініструванні.  

Реформування системи відрахувань до фондів соціального страхування 

шляхом запровадження єдиного соціального податку, поступового зменшення 

податкового навантаження на фонд оплати праці за рахунок активізації 

здійснення пенсійної реформи, залучення широкого кола громадян до 

накопичувальної системи пенсійного страхування, розширення переліку видів 

обов’язкового соціального страхування. Передбачається, що його дана 

модифікація допоможе знизити навантаження на фонд оплати праці. 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

замінило усі нинішні обов'язкові соціальні внески і зробило позитивний вплив 

на діяльність суб'єктів виключно щодо механізму оподаткування доходів 
фізичних осіб на підприємстві.  
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