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Розмір мінімальної заробітної плати 2023 

         З 01 січня 2023 року мінімальна зарплата (МЗП) залишиться незмінною, 

тобто на рівні грудня цього року. В умовах війни це очікувано. Президент 

України 23 листопада підписав Закон України «Про Державний бюджет 

України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX, який і будемо 

використовувати. Порівняння мінімальної зарплати 2023 і 2022 здійснили в 

таблиці. 

ПОРІВНЯННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ 2023/2022 

Місяць 2022 2023 

Січень-вересень 6500 

6700 

Жовтень-грудень 6700 

 

Погодинна мінімальна зарплата 

       Підприємства, які використовують погодинну форму оплати праці мають 

зважати на погодинному мінімальну зарплату й вона у 2023 буде такою, як у 

таблиці нижче. 

 

Цифри погодинної мінімальної зарплати також затверджуються 

законом про державний бюджет на відповідний рік.  Значення 40,46 грн 

погодинної мінімальної зарплати на 2023 рік вочевидь отримано з 

розрахунку 1987 робочих годин на 2023 рік (≈ 6700 грн × 12 /40,46 грн). 

 

Мінімальна зарплата 2023  та оплата праці 

       Ось тут ключові показники будуть оновлені. Адже показники, пов’язані з 

оподаткуванням як зарплати (лікарняних), так й інших доходів фізосіб 

(добових, подарунків, нецільової благодійної допомоги, вартості навчання 

тощо) прив’язані до розміру мінімальної зарплати або прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня. 

       Законом про оплату праці визначено, що розмір зарплати працівника за 

повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим 

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ЗА 1 ГОДИНУ РОБОТИ 

Місяць 2022 2023 

Січень-вересень 39,25 
40,46 

Жовтень-грудень 40,46 
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за розмір мінімальної зарплати, тобто не менш ніж 6700 грн з 1 січня 2023 

року.  

Якщо працівнику, який виконав місячну норму праці, нарахували 

зарплату в меншому розмірі, роботодавець проводить доплату до її рівня, яку 

виплачує разом із зарплатою (за винятком виконання роботи на умовах 

неповного робочого часу. 

     Але при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення 

її мінімального розміру не враховуються: 

-доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного 

 ризику для здоров’я, за роботу в нічний та понаднормовий час, роз’їзний 

характер робіт, 

-премії до святкових і ювілейних дат; 

- відповідно, всі решта складових зарплати працівника (окрім тих, що згадані 

в п. 1) — враховуються! 

-працівнику мають нарахувати всі складові його заробітної плати. Якщо 

отримана в результаті нарахована заробітна плата (за мінусом виключень з 

першого правила) менша за розмір мінімальної заробітної плати, має бути 

проведена доплата до її рівня;  

-якщо працівник не виконує місячну норму праці, мінімальний розмір оплати 

його праці виконується пропорційно до виконаної норми праці; 

-будь-які суми середнього заробітку не враховуються до заробітної плати для 

забезпечення її мінімального рівня. 

Якщо відняти від мінімальної зарплати податок на доходи фізичних 

осіб (ПДФО – 18%) та військовий збір (ВЗ – 1,5%), то отримаємо цифри, які 

наведено у таблиці нижче. 

 

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА 2022 «НА РУКИ» («ЧИСТИМИ»)* 

Місяць 2022 2023 

Січень-вересень 5232,5 грн  

5393,50 грн Жовтень-грудень 5393,5 грн 

без ПДФО та ВЗ. Так як ці податки становлять 18+1,5 = 19,5%, то 

мінімальна зарплата «чистими» = мінімальна зарплата «брудними» ×(1 

– 0,195) = мінімальна зарплата «брудними»×0,805. Звідси й маємо 

6700×0,805 = 5393,50 грн 

 

Мінімальна зарплата 2023: на що впливає 

       Мінімальна зарплата впливає на деякі важливі показники, можливе 

значення  яких на 2023 рік розміщено у таблиці нижче. Всі вони мають 
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ув’язку з мінімальною зарплатою (поточною або на 01 січня), а тому при 

зміні її розміру змінюються й такі соціально-економічні показники. 

 

Єдиний соцвнесок у 2023 році 

          Мінімальний страховий внесок з ЄСВ нерозривно пов’язаний з 

розміром мінімальної зарплати. Тому з жовтня 2022 року він становить 1474 

грн. Звісно, що актуально для ставки ЄСВ 22%, якщо ставка менша, то і 

платити ЄСВ доведеться менше. 

        Максимальна база для нарахування ЄСВ жовтня 2022 р. і до закінчення 

2023 р. — 100500 грн. 

        Тож нараховуючи зарплату основному працівникові, який не є особою з 

інвалідністю потрібно буде сплачувати ЄСВ не нижче ніж 1474 грн. 

      Що ж до максимальної суми ЄСВ, яку потрібно буде сплачувати весь 

2023 рік, то вона становить 22110 грн. 

       Наприклад, якщо у працівника нарахована зарплата (або винагорода за 

договором ЦПХ) становить 110000 грн, то, починаючи з жовтня за таких 

умов слід нараховувати ЄСВ у розмірі 22110 грн (100500 х 22%). 

      Нагадаємо! Згідно зі ст. 1 Закону про ЄСВ мінімальний страховий внесок 

— це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток 

мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений 

законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає 

сплаті щомісяця. 

       Не нижче від мінімального страхового внеску потрібно сплачувати ЄСВ 

за ставкою 22% за основних працівників. 

      Якщо працівник — сумісник, то 22% ЄСВ застосовується до його 

фактичної зарплати. 

         У разі нарахування ЄСВ на зарплату працівників — осіб з інвалідністю 

всім роботодавцям слід застосовувати ставку 8,41% до фактичної суми 

нарахованої зарплати. 

        При нарахуванні заробітної плати (доходів) працівникам, які працюють 

за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, ставка єдиного 

внеску, встановлена частиною п’ятою ст. 8 Закону №2464 застосовується до 

визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. 

 

Подарунки фізособам 

      Відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ, до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків 

(а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх 

вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку 

https://docs.dtkt.ua/doc/2464-17#st1
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=30#pn4551
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на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком 

грошових виплат у будь-якій сумі. 

         Отже, негрошові подарунки у 2023 році не оподатковуються, якщо 

їх вартість з розрахунку на місяць становить не більше ніж 1675 грн 

(25% від 6700 грн). 

        Якщо вартість подарунків більша, то слід буде оподатковувати тільки 

суму перевищення. 

          При цьому базою оподаткування ПДФО буде вартість подарунка, 

збільшена на відповідний натуральний коефіцієнт (1,21951) за правилами 

оподаткування негрошових доходів відповідно до п. 164.5 ПКУ. 

         З метою утримання військового збору такої бази визначати не потрібно. 

Військовий збір буде утримуватися з оподаткованої ПДФО частини вартості 

подарунка без застосування натурального коефіцієнта. 

          Увага!  у 2022 році – 1625 грн (=6500×0,25); 

              у 2023 році – 1675 грн (=6700×0,25). 

 

Мінімальна зарплата 2023  лікарняні та декретні виплати 

      А ось тут без використання розміру мінімальної зарплати жодному 

роботодавцю не обійтися. 

Правило перше: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності 

(включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), а також 

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами з розрахунку на місяць не має 

перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ (ч. 3 

ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону №1105). А вона залежить від розміру мінімальної 

зарплати.  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ПРИВ’ЯЗАНІ ДО      

МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ 

 

 

 

місяць 

Мінімаль-

ний 

ЄСВ 

 (22% МЗП) 

Максималь-на 

база 

ЄСВ (15% 

МЗП) 

Єдиний 

податок 

2група 

(20%МЗП) 

Штраф за 

неофор-

млення 

трудових 

відносин 

(10МЗП) 

Мінімальна 

пенсія за 

 віком 

(40%МЗП) 

Максималь-на 

ставка податку  

на нерухомість 

(1,5% МЗП  

1 кв.м) 

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

січень-

вересень 
1430 

 

1474 

97500 

1
0
0
5
0
0
 

 

1300 

 

1340 

6500 

 

6700 

2600 

 

2680 

 

97,5 

 

100,5 жовтень 

грудень 
1474 100500 

 

6700 
2680 

https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=29#pn4462
https://docs.dtkt.ua/doc/1105-14?page=2#pn317
https://docs.dtkt.ua/doc/1105-14?page=2#pn317
https://docs.dtkt.ua/doc/1105-14?page=2#pn334
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       З 1 жовтня і до кінця 2023 року ця база становить: 6700 х 15 = 100500 

грн! Отже, максимальний розмір лікарняних і декретних для працівника 

(за всіма місцями роботи сукупно) становитиме 100500 грн. 

         Це треба враховувати вже першому роботодавцю, який рахуватиме 

суму лікарняних або декретних — за основним місцем роботи. 

Що ж до сумісників, то з метою виконання цього правила для них (якщо вони 

бажають отримати ці виплати) встановлено вимогу. 

          За сумісництвом працівник повинен надати довідку з основного місця 

роботи про розрахунок середньої зарплати, яка була використана для 

нарахування лікарняних та декретних (п. 30 Порядку № 1266). 

Правило друге: декретні мають мінімальний розмір. 

Згідно з ч. 2 ст. 26 Закону №1105 сума допомоги по вагітності та пологах з 

розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений 

із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового 

випадку. 

Правило третє. Якщо страхового стажу за останній рік замало, 

лікарняні та декретні нараховуються із прив’язкою до мінімальної зарплати. 

Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована 

особа має страховий стаж менше ніж 6 місяців: 

-допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється виходячи з 

 нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але з 

розрахунку на місяць не вище за розмір МЗП, встановлений законом у місяці 

настання страхового випадку (у 2023 р. — 220,11 грн (цей показник уже 

змінився у жовтні 2022 р); 

           -допомога у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється виходячи з 

нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються     страхові внески, але з 

розрахунку на місяць не вище від двократного розміру МЗП, встановленого 

законом у місяці настання страхового випадку (у 2023 р. — 440,20 грн 

(показник змінився у жовтні 2022 р.) (ч. 4 ст. 19 Закону №1105).  

       Обмеження лікарняних та декретних, якщо страховий стаж застрахованої 

особи менший ніж 6 місяців. 

 

Вид оплати Мінімальна межа Максимальна межа 

 Жовтень 2022- грудень 

2023 

      Жовтень 2022- грудень 

2023 

 МЗП : 30,44 

Лікарняні  220,11 (6700:30,44) 

Декретні  МЗП : 30,44 2 МЗП :30.44 

220,11 (6700: 30,44) 440,21 (2х6700:30,44) 

 

https://docs.dtkt.ua/doc/1266-2001-%D0%BF#pn82
https://docs.dtkt.ua/doc/1105-14?page=2#pn334
https://docs.dtkt.ua/doc/1105-14?page=2#pn255
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30,44 — що це за величина та коли її застосовувати? Це середньомісячна 

кількість календарних днів у році (з Порядку №1266): у разі коли страхові 

виплати призначаються виходячи з розміру середньомісячної заробітної 

плати (доходу), середньомісячна заробітна плата (дохід) обчислюється 

шляхом множення середньої заробітної плати (доходу) за один календарний 

день на середньомісячну кількість календарних днів (30,44). 

 

Мінімальна  зарплата на  відпусткові 

          Звісно, що зростання розміру зарплати працівника в довгостроковій 

перспективі збільшить і його відпусткові. Оскільки вони рахуються на 

підставі середньої зарплати, яка визначається за даними за попередні 12 

місяців. Але іноді відпусткові рахуються просто з розміру мінімальної 

зарплати! 

         Не завжди, але у певних ситуаціях і випадках слід пам’ятати про 

прив’язку середньої зарплати за Порядком №100 до розміру МЗП. 

          Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, 

розрахунки проводяться з посадового (місячного) окладу. 

Якщо розмір посадового окладу менший від передбаченого 

законодавством  розміру мінімальної заробітної плати, середню зарплату слід 

розраховувати з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час 

розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного 

робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної 

плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору (п. 

4 Порядку №100). 

Вартість навчання 

     Відповідно до пп. 165.1.21 ПКУ витрати будь-якої юридичної або фізичної 

особи на навчання іншої фізичної особи не включаються до 

оподатковуваного доходу останньої за таких умов: 

 суми за навчання сплачені на користь вітчизняних вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за 

підготовку чи перепідготовку; 

 розмір неоподатковуваної суми, сплаченої за навчання, становить 

трикратний розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 

звітного року за кожний місяць навчання. 

         Отже, у 2023 році отримати оплату за навчання від іншої особи 

можна буде без сплати ПДФО та ВЗ на суму 20100,00 грн за місяць. 

        Сума, що перевищує зазначену, підлягатиме оподаткуванню. I позаяк 

йдеться про негрошовий дохід — із застосуванням «натурального» 

коефіцієнта за п. 164.5 ПКУ (у 2022 році цей коефіцієнт, як і раніше, 

становитиме 1,21951). 

https://docs.dtkt.ua/doc/1266-2001-%D0%BF#pn21
https://docs.dtkt.ua/doc/100-95-%D0%BF#pn22
https://docs.dtkt.ua/doc/100-95-%D0%BF#pn56
https://docs.dtkt.ua/doc/100-95-%D0%BF#pn56
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=29#pn4514
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=29#pn4462
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Благодійна допомога 

  Розмір нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає 

оподаткуванню, у 2023 році становитиме вже 3760,00 грн 

(2684грнх1,4=3760).. 

 

Добові під час відрядження 

      Зростання мінімальної зарплати з 1 січня 2023 року призведе до 

збільшення суми неоподатковуваних добових по Україні. Але для відряджень 

за кордон така сума залишається незмінною (див. табл. 3). 

                                                                                                                     

Неоподатковуваний розмір добових витрат у 2023 році 

Країна 

відрядження 

Неоподатковуваний розмір добових витрат з розрахунку 

на кожен день відрядження у 2023 році 

Україна Не більше 670,00 грн* 

 

Не більше 

670,00 грн* 

Не більше 80 євро** 

* Не більше 0,1 МЗП на 1 січня 2023 року. 

** За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним 

курсом гривні до євро, установленим НБУ, з розрахунку за кожен такий 

день. 

 

Мінімальна заробітна плата України у порівнянні з Європою 

Якщо перерахувати вищенаведені «чисті» цифри зарплати у долари за 

курсом 50 грн/$ (середньорічний курс долара при розробці Закону про 

держбюджет 2023), то отримаємо у 2023 році мінімальну зарплату 159$ (за 

фактичним курсом на листопад 2022 – 168$). За курсом долар/євро ≈ 1:1 це 

приблизно 159€. 

Для порівняння мінімальна зарплата (нетто, тобто без податків) 

найбідніших країн Європи та сусідів поруч наведена у таблиці нижче 

 

Мінімальна зарплата у сусідніх країнах 

Країна Сума Країна Сума 

Молдова 119 Є Польща (ЄС) 521 Є 

Албанія 236 Є Угорщина (ЄС) 369 Є 

Чорногорія 250 Є Хорватія 505 Є 

Болгарія (ЄС) 282 Є Чехія (ЄС) 571 Є 

Румунія (ЄС) 317Є Греція (ЄС) 614 Є 
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Боснія і  

Герцеговина 

365 Є 
Кіпр (ЄС) 788 Є 

Словаччина 520Є Німеччина 

(ЄС) 

1301 Є 

 

Підготувала завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників 

Валентина ПОДГОРЕЦЬ, тел. 0676544235 


