
Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

150 

УДК 369.013 

 

Липінська Т. В. (Рівненський державний гуманітарний університет,  

м. Рівне) 

 

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НОВОЇ СИСТЕМИ  

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

В статті охарактеризовано зміни в системі соціального страхування, роз-
крито сутність єдиного соціального внеску. Розглянуто структуру складу 

платників, порядку збору та розподілу єдиного соціального внеску. 

 

В статье охарактеризованы изменения в системе социального страхова-

ния, раскрыта сущность единого социального взноса. Рассмотрена стру-

ктура состава плательщиков, порядка сбора и распределения единого 

социального взноса. 

 

The article described changes in the social insurance system, disclosed essence 

of the only social contribution. The structure of the taxpayers, collection and 

distribution of the only social contribution are considered. 

 

У зв’язку з проведенням податкової реформи виникла необхідність 

проведення ряду змін і у системі соціального страхування. З 1 січня 2011 ро-

ку система соціального страхування працює за новими правилами, оскільки  

набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загаль-

нообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон). Очевидно, що 

даний Закон вніс багато нововведень щодо порядку обчислення, методики 

нарахування та документального обліку розрахунків підприємств із соціаль-

ними фондами, які потребують детального розгляду. 

Дослідження різних аспектів реформування системи соціального 

страхування в своїх працях здійснили такі провідні вітчизняні науковці, 

як: Н. Внукова, В. Яценко, В. Плиса, В. Рудень, Е. Лібанова, Н. Шаман-

ська, С. Юрій, М. Шаварина та інші.   

Дискусійні питання в частині нормативно-правової бази, доцільності 

впровадження єдиного внеску, обліку сплати та перерозподілу внеску 

розглядали в своїх працях Л.І. Новосельська [1], Л. Качан [2], Л. Польо-

вик[3], Д.А. Ковалевич Д.А. [4] та інші. 

Основною ідеєю Закону є запровадження єдиного внеску на загальноо-

бов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ), що замінило стра-

хові внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасо-

вої втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безро-

біття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

151 

Проте ці фонди й далі продовжують свою роботу, розглядають всі питан-

ня фінансування страхових випадків, проведення відповідних виплат,а також 

залишають за собою право контролю за своїми коштами.  

Крім взаємовідносин з чотирма окремими фондами у роботодавців, по су-

ті, з'явився ще один, п'ятий зріз взаємовідносин у сфері соціального страху-

вання — єдиний внесок. Адже за ним також передбачається звітність, відпо-

відальність, регламент сплати тощо. 

Для спілкування із страхувальниками та застрахованими особами в кон-

тексті єдиного внеску, на щастя, п'ятий фонд не «винайшли». Усі регулюва-

льні функції надано Пенсійному фонду, який очолив процес збирання й роз-

поділу ЄСВ між рештою фондів соціального страхування.  

Тож, у цій частині, на жаль, спрощення не відбулося. І бухгалтерам поки 

не варто списувати із своїх бібліотек профільні соціальні закони. Навпаки, 

крім вивчення нового Закону про ЄСВ, доведеться аналізувати внесені до них 

зміни і співвідносити, які повноваження залишаються у фондів у розрізі про-

фільних видів страхування, а які перейдуть до Пенсійного фонду в розрізі 

єдиного соціального внеску. 

Безумовно, очікуючи на Закон, бухгалтери сподівалися, що ЄСВ повною 

мірою відповідатиме своїй назві. Але це не так. По-перше, як були, так і за-

лишилися нарахування роботодавцем на ФОП та утримання із зарплати най-

маних працівників. По-друге, єдиний соціальний внесок ґрунтується на семи 

окремих його розмірах. Тобто бухгалтеру треба запам’ятати розміри                  

7-8 окремих внесків, які залежать від видів нарахованих доходів платникам. 

Саме тому ухвалення Закону про ЄСВ вимагає детального аналізу та розтлу-

мачення нововведень. 

Метою даної статті є представлення Закону про запровадження єдиного 

соціального внеску у вигляді простої і зрозумілої структури, яка розкриє ос-

новні зміни в системі загальнообов’язкового державного соціального страху-

вання. 

Згідно Закону єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціа-

льне страхування – консолідований страховий внесок, збір якого здійс-

нюється 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 соціаль-

ного страхування [5]. 

Всіх платників ЄСВ можна поділити на дві групи: страхувальники та за-

страховані особи, загальну структуру яких, відповідно до визначених ставок 

ЄСВ, запропоновано на рис.  1.  



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

152 

 

 
Рис. 1. Структура складу платників ЄСВ 
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Страхувальники – роботодавці та інші особи, які відповідно до цього За-

кону зобов'язані сплачувати єдиний внесок. До роботодавців належать під-

приємства, установи, організації, інші юридичні особи, незалежно від форм 

власності і видів діяльності, а також фізичні особи - підприємці, які: 

- використовують працю найманих працівників на умовах трудового до-

говору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; 

- виплачують винагороду за цивільно-правовим договором; 

-  виплачують допомогу з тимчасової непрацездатності. 

До числа застрахованих осіб відносять всіх фізичних осіб, які відпо-

відно до законодавства підлягають загальнообов'язковому державному 

соціальному страхуванню і сплачують та/або за яких сплачується у 

встановленому законом порядку єдиний внесок.  

Затвердження Інструкції [6] сприяло розширенню бази нарахування 

єдиного внеску: сума нарахованої заробітної плати за видами виплат; 

сума винагороди за цивільно-правовими договорами; сума допомоги по 

тимчасовій непрацездатності.  

Нараховують ЄСВ у межах максимальної величини, що з 1.01.2011 р. 

дорівнювала 15 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

а з 1.10.2011р. – 17 розмірам прожиткового мінімуму (таблиця). Мініма-

льний розмір внеску обчислюється, виходячи з мінімальної зарплати, що 

діє в місяці, на який нараховують зарплату, дохід.  

Таблиця  

Прожитковий мінімум та максимальна величина для  

нарахування ЄСВ на 2012 рік 

Показник  01.01  01.04  01.07  01.10  01.12 

Розмір прожиткового мінімуму (для працездат-

них осіб) 
1073 1094 1102 1118 1134 

Максимальна величина для нарахування ЄСВ 18241 18598 18734 19006 19278 

Розміри ставок ЄСВ стосовно бази за категоріями платників наведено у ст. 

8 Закону про ЄСВ. Із доходу звичайного працівника утримується: 

1) 3,6% – із зарплати працівника  - тобто 2% із зарплати поступає до Пен-

сійного фонду, а 1,6% – до інших соціальних фондів;  

2) 2% – з допомоги по тимчасовій непрацездатності (в т. ч. інваліду);  

3) 2,6% – з винагороди, яка виплачується фізичним особам - не СПД за до-

говорами цивільно-правового характеру;  

4)  6,1% – з доходу осіб, які працюють на посадах, що дає право на одер-

жання спецпенсії, а також осіб пільгового складу. 

А ось для роботодавця розмір цього соціального внеску коливається  зале-

жно від діяльності і визначається за класами професійного ризику виробницт-

ва, до яких віднесено платників єдиного внеску. І цих класів – 67. Перший, 

найменший клас ризику, має відрахування в сумі 36,76%, останній, найбільший 
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– 49,7%. Якщо проводити діяльність за декількома напрямками, то визначати 

клас професійного ризику треба за основним видом економічної діяльності. 

Так, наприклад, для бюджетних установ цей розмір становитиме 36,3%, для 

платників, які уклали з працівниками договори цивільно-правового характеру – 

34,7%.  

Підприємство нараховує 33,2% на суму допомоги з тимчасової непрацезда-

тності і 8,41% - на ФОП працюючих інвалідів. Крім того, з жовтня 2011р. вне-

сено зміни, відповідно до яких розмір нарахування  ЄСВ на суму допомоги 

становитиме не 33,2%, як було до цього моменту, а 8,41%. 

Для громадських організацій інвалідів та всеукраїнських організацій інвалі-

дів  (УТОГ та УТОС) ставка нарахування ЄСВ на дохід працюючих інвалідів, а 

також на суму допомоги з тимчасової непрацездатності становить 5,5% та 5,3% 

відповідно.    

Зауважимо, що спрощення порядку сплати соціальних внесків дозволило 

знизити загальну ставку в частині нарахувань тільки на 0,1 процентний пункт. 

Щодо внеску в частині утримань, то для звичайних працівників загальний роз-

мір ЄСВ не змінився. 

Що стосується сплати та розподілу єдиного внеску, то варто зазначити, що 

позитивною стороною є зменшення кількості документів, що засвідчують пе-

рерахування  внеску, покращення документообігу. 

Так, внесок перераховується у національній валюті єдиним платежем на ра-

хунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державно-

го казначейства України.  

ЄСВ сплачується за базовий період, що становить для роботодавців кален-

дарний місяць, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

Водночас зауважимо, що роботодавці при кожній виплаті заробітної плати чи 

доходу, на які нараховується єдиний внесок, повинні сплачувати авансові пла-

тежі одночасно з видачею зазначених сум [7]. 

Окрім цього, платникам внеску слід звернути увагу на те, що днем сплати 

єдиного внеску вважається день списання банком або Державним казначейст-

вом суми платежу незалежно від часу зарахування її на рахунок Пенсійного 

фонду. Адже від цього дня розраховуватимуться штрафні санкції у випадку не-

своєчасної сплати внеску. 

Суми єдиного внеску, які помилково сплачені, зараховуються у рахунок 

майбутніх платежів чи повертаються платникам у строки та порядку, які ви-

значені Пенсійним фондом за погодженням з фондами  соціального страхуван-

ня й Державним казначейством. Всі страхувальники складають та подають звіт 

щодо сум нарахованого ЄСВ в органи Пенсійного фонду [8]. 

Що стосується розподілу сплаченого внеску, то він здійснюється без участі 

платників. Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках Пенсій-

ного фонду, автоматично перераховуються не пізніше наступного дня після їх 

зарахування на централізовані рахунки фондів соціального страхування відпо-

відно до зазначених законом пропорцій (рис. 2). 
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Рис. 2. Порядок збору та розподілу ЄСВ 
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Проте суттєво змінився порядок фінансування соціальної допомоги. Розшири-

лись повноваження комісії з соціального страхування підприємств. Зокрема, до по-

вноважень комісії додали контроль за своєчасним направленням до робочих орга-

нів фонду загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності, заяв – розрахунків про нараховані суми допомоги. 

Роботодавці не мають право без отримання коштів від фонду виплачувати до-

помогу з тимчасової втрати працездатності, якщо кількість днів хвороби переви-

щує 5 днів. Допомога виплачується тільки тоді, коли роботодавець звернеться до 

фонду, представить заявку – розрахунок і фонд впродовж 10 днів перерахує кошти 

для матеріальних виплат. У зв’язку із змінами законодавчих матеріалів, фонд соці-

ального страхування, який фінансує соціальні заходи, не контролює сплату внесків 

страхувальниками, а значить відсутня можливість взаємозарахування виплат соці-

альних допомог. Проблематичним питанням є механізм визначення мінімального 

страхового внеску і яку інформацію про стаж конкретного працівника отримува-

тиме роботодавець. Це все призвело до затримання виплат допомог фондом соціа-

льного страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Запровадження єдиного внеску дозволило підвищити ефективність роботи 

фондів соціального страхування у зв’язку з уникненням дублювання ними функцій 

з обліку платників внесків, спростити процедуру взаємодії платників страхових 

коштів з фондами соціального страхування, а також консолідувати функції обліку 

платників єдиного внеску, обліку страхових коштів, прийняття звітності щодо їх 

сплати, контролю за повнотою та своєчасністю справляння єдиного внеску, стяг-

нення заборгованості в органах Пенсійного фонду України. Та поряд з тим існує 

ряд недоліків та запитань, які потребують подальшого їх дослідження та вирішен-

ня. 
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