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ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

Відсутність зацікавленості роботодавців у сплаті 
соціальних страхових внесків вимагає нових шляхів 
поліпшення роботи всієї системи соціального стра-
хування. Державна соціальна реформа передбачає 
внесення змін в організацію роботи з нарахування 
та збору страхових платежів. Виділення факторів, 
що впливають на формування страхових внесків за-
лежно від реалізованих заходів державної економі-
чної політики, вимагають від бухгалтерського облі-
ку розробки нового методичного інструментарію 
щодо особливостей відображення розрахунків за 
єдиним соціальним внеском (надалі – ЄСВ) у звіт-
ності підприємства крізь призму законодавчих но-
вацій. 

АНАЛІЗѝѝОСТАННІХѝѝ
ДОСЛІДЖЕНЬѝѝТАѝѝПУБЛІКАЦІЙѝ

Питанням, що пов'язане з обліком і звітністю ро-
зрахунків за ЄСВ у різні часи займалися такі вітчиз-
няні вчені-економісти, зокрема Г. Аніщенко, О. Бон-
даренко, А. Зубченко, Д. Карамишев, А. Касич, М. 
Крісанова, Д. Людвенко, О. Онищенко, Ю. Слободя-
ник, Н. Ткаченко, Ю. Цвєтов, Ю. Шевченко, І. Ше-
пель, І. Юр’єва та інші. 

ВИДІЛЕННЯѝѝНЕВИРІШЕНИХѝѝРАНІШЕѝѝ
ЧАСТИНѝѝЗАГАЛЬНОЇѝѝПРОБЛЕМИ,ѝѝ
КОТРИМѝѝПРИСВЯЧУЄТЬСЯѝѝСТАТТЯѝ

Проте, на сьогодні, в науково-практичній літера-
турі питання особливостей відображення розрахун-
ків за ЄСВ у звітності підприємства крізь призму за-
конодавчих новацій є недостатньо дослідженим. 
Отже, це питання є актуальним для подальшого дос-
лідження та проведення науково-практичних диску-
сій. 

ФОРМУЛЮВАННЯѝѝМЕТИѝѝ
ІѝѝЗАВДАННЯѝѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

Метою дослідження є аналіз змін вітчизняного 
законодавства стосовно відображення розрахунків за 
ЄСВ у звітності підприємства. 

ВИКЛАДѝОСНОВНОГОѝѝ
МАТЕРІАЛУѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

Відповідно до п. 1.1 ст. 1 Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. 
№ 2464-VI ЄСВ – це консолідований страховий вне-
сок, збір якого здійснюється до системи загальноо-
бов'язкового державного соціального страхування в 
обов'язковому порядку та на регулярній основі з ме-
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тою забезпечення захисту у випадках, передбачених 
законодавством, прав застрахованих осіб на отри-
мання страхових виплат (послуг) за діючими видами 
загальнообов'язкового державного соціального стра-
хування [1]. 

Внески на соціальне страхування в тій чи іншій 
пропорції розподіляються між роботодавцями та зас-
трахованими. Частка останніх становить від 40% до 
66% внесків. Наприклад, частка виплат застрахова-
них осіб стосовно загальної суми страхового внеску 
у деяких країнах становить: у Чорногорії – 28,1%, 
Німеччині – 20,2%, Австрії – 17,2%, Люксембурзі – 
15 %, Чехії – 12,5%, Сербії і Угорщині – 11,5. 

Частка роботодавців у загальній сумі внеску ко-
ливається від 34 до 60 %. У разі зміни економічних 
умов ці співвідношення змінюються. Незмінним за-
лишається лише принцип паритетної участі в соціа-
льному страхуванні [2]. 

Протягом січня – лютого 2015 року фіскальні ор-
гани забезпечили надходження єдиного внеску на за-
гальну суму 25,8 млрд. грн. [3]. 

Розглянемо платників, базу для нарахування та 
розміри ЄСВ у табл. 1. 

Максимальний розмір заробітної плати, з якої 
сплачується єдиний соціальний наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
МАКСИМАЛЬНИЙ  РОЗМІР  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ,  
З  ЯКОЇ  СПЛАЧУЄТЬСЯ  ЄДИНИЙ  СОЦІАЛЬНИЙ   

ВНЕСОК  у 2014 – 2015 р. 

№ 
з/п 

Термін дії Розмір, грн. 

2014 р. 

1 01.01.2014 р. – 31.12.2014 р. 20706 грн. 

2015 р. 

4 01.01.2015 р. – 30.11.2015 р. 20706 грн. 

5 01.12.2015 р. – 31.12.2015 р. 23426 грн. 
 

 
 

Таблиця 1 
ПЛАТНИКИ,  БАЗА  ДЛЯ  НАРАХУВАННЯ  ТА  РОЗМІРИ  ЄСВ 

№ 
з/п Платники єдиного внеску База оподатку-

вання 
Ставки,  
у % Підстава 

Страхувальники 

1 

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені 
відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, 
виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізич-
них осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умо-
вах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими догово-
рами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною осо-
бою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відпо-
відають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєст-
рацію її як підприємця), у тому числі філії, представництва, відділення 
та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і ор-
ганізацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і само-
стійно ведуть розрахунки із застрахованими особами 

сума нарахованої 
кожній застрахова-
ній особі заробітної 
плати за видами ви-
плат, які включають 
основну та додатко-
ву зарплату, інші за-
охочувальні та ком-
пенсаційні виплати, 
у т. ч. в натуральній 
формі, відповідно до 
ЗУ «Про оплату 

праці» від 
24.03.1995 р. № 

108/95 [4] (надалі – 
ЗУ № 108/95) 

від 36,76 
до 49,7 

відповід-
но до кла-
су профе-
сійного 
ризику 

п. 1 ч. 1 ст. 4, п. 1 
ч. 1 ст. 7, ч. 5 ст. 8 
ЗУ «Про збір та 

облік єдиного вне-
ску на загальноо-
бов'язкове держа-
вне соціальне 

страхування» від 
08.07.2010 р. № 

2464 (надалі – ЗУ 
№ 2464) [1], п. 

3.1.1 та п. 3.1.4 Ін-
струкції про поря-
док нарахування і 
сплати єдиного 
внеску на загаль-
нообов'язкове 

державне соціаль-
не страхування, 
затверджена нака-
зом МФУ від 

20.04.2015 р. № 
449 (надалі – Ін-
струкція № 449) 

[5] 

2 

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі по-
стійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю 
фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового дого-
вору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, 
чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового дого-
вору, укладеного з фізичною особою – підприємцем в Україні, якщо 
виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, 
зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців) 

3 

Фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю ін-
ших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умо-
вах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим 
договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною 
особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) ві-
дповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну ре-
єстрацію її як підприємця).  

сума винагороди фі-
зичним особам за 
виконання робіт за 
цивільно-правовими 

договорами 

34,7 
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Продовження табл. 1 

№ 
з/п 

Платники єдиного внеску База оподаткування 
Ставки,  
у % 

Підстава 

4 
Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фі-
зичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах 
трудового договору (контракту) 

сума винагороди фізич-
ним особам за виконання 
робіт (надання послуг) за 
цивільно-правовими дого-

ворами 

34,7  5 

Дипломатичні представництва і консульські установи України, 
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, 
установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відпо-
відно до законодавства України, які мають окремий баланс і са-
мостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами 

6 

Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних 
держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 
іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі між-
народні), розташовані на території України 

7 

Платники з числа зазначених вище, які використовують працю 
найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних 
суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, борт-
механіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які 
виконують спеціальні роботи в польотах 

сума нарахованої кожній 
застрахованій особі заро-
бітної плати за видами 

виплат, які включають ос-
новну та додаткову зар-
плату, інші заохочувальні 
та компенсаційні виплати, 
у т. ч. в натуральній фор-
мі, відповідно до, відпо-
відно до ЗУ № 108/95 

45,96 

п. 1 ч. 1 ст. 7, 

ч. 5 ст. 8 ЗУ № 
2464 [1], п. 3.1.3 
Інструкції № 449 

[5]. 

8 

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які викорис-
товують найману працю, військові частини та органи, які випла-
чують грошове забезпечення, допомогу з тимчасової непрацезда-
тності, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, – 
для осіб, зазначених у пунктах 9–14 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464: 

Х Х Х 

9 
– військові частини та органи, які виплачують грошове забезпе-
чення 

сума грошового забезпе-
чення кожної застрахова-

ної особи 
34,7 

п. 1 ч. 1 ст. 4, абз. 
2 п. 1 ч. 1 ст. 7, 

ч. 6 ст. 8 ЗУ № 
2464 [1], 

п. 3.2.1 та п. 3.2.2 
Інструкції № 449 

[5]. 

10 
– інші платники, крім військових частин та органів, які виплачу-
ють грошове забезпечення 

сума оплати перших п'яти 
днів тимчасової непраце-
здатності, що здійснюєть-
ся за рахунок коштів ро-
ботодавця, та допомоги з 
тимчасової непрацездат-
ності; допомоги або ком-
пенсації відповідно до за-

конодавства 

33,2 

11 Підприємства, установи і організації, в яких працюють інваліди сума нарахованої заробіт-
ної плати працюючих ін-
валідів за видами виплат, 
які включають основну та 
додаткову зарплату, інші 
заохочувальні та компен-
саційні виплати, у т. ч. в 
натуральній формі, відпо-
відно до ЗУ № 108/95, та 
суми оплати перших п'яти 
днів тимчасової непраце-
здатності, що здійснюєть-
ся за рахунок коштів ро-
ботодавця, та допомоги з 
тимчасової непрацездат-
ності для працюючих ін-

валідів 

8,41 Х 

12 

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в 
яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чи-
сельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких ін-
валідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці 

5,5 Х 
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Продовження табл. 1 

№ 
з/п Платники єдиного внеску База оподаткування Ставки,  

у % Підстава 

13 

Підприємства та організації всеукраїнських громадських органі-
зацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кіль-
кість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності 
працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів ста-
новить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці 

сума нарахованої заробітної 
плати за видами виплат, які 
включають основну та дода-
ткову зарплату, інші заохо-
чувальні та компенсаційні 
виплати, у т. ч. в натураль-
ній формі, відповідно до ЗУ 
№ 108/95, та суми винагоро-
ди фізичним особам за ви-
конання робіт (надання пос-
луг) за цивільно-правовими 
договорами, а також суми 
оплати перших п'яти днів 
тимчасової непрацездатнос-
ті, що здійснюється за раху-
нок коштів роботодавця, та 
допомоги з тимчасової не-

працездатності 

5,3 Х 

Застраховані особи 

14 

Працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встано-
влено міжнародними договорами) та особи без громадянства, які 
працюють: 
– на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридич-
них осіб, зазначених в абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ № 2464; 
– на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридич-
них осіб, зазначених в абз. 8 п. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ № 2464; 
– у фізичних осіб – підприємців на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; 
– у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в 
інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) 

сума нарахованої кожній за-
страхованій особі заробітної 
плати за видами виплат, які 
включають основну та дода-
ткову зарплату, інші заохо-
чувальні та компенсаційні 
виплати, у т. ч. в натураль-
ній формі, відповідно до За-

кону про оплату праці 

3,6 

п. 2 ч. 1 ст. 4,п. 1 
ч. 1 ст. 7, ч. 7 та 
ч. 9 ст. 8 ЗУ № 

2464 [1], п. 3.5, п. 
3.6 та п. 3.8 Ін-
струкції № 449 

[5]. 

15 Працівники-інваліди, які працюють на підприємствах УТОГ, 
УТОС 

сума нарахованої заробітної 
плати за видами виплат, які 
включають основну та дода-
ткову зарплату, інші заохо-
чувальні та компенсаційні 
виплати, у т. ч. в натураль-
ній формі, відповідно до За-

кону про оплату праці 

2,85 п. 2 ч. 1 ст. 4,п. 1 
ч. 1 ст. 7, ч. 7 та 
ч. 9 ст. 8 ЗУ № 

2464 [1], п. 3.5, п. 
3.6 та п. 3.8 Ін-
струкції № 449 

[5]. 

16 

Платники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується 
до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до спеціа-
льного законодавства*, а також для льотних екіпажів повітряних 
суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, борт-
механіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, 
які виконують спеціальні роботи в польотах 

6,1 

17 

Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підп-
риємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, 
зазначених в абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ № 2464, чи у фізичних осіб – 
підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, 
за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підпри-
ємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповіда-
ють видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну ре-
єстрацію їх як підприємців 

сума винагороди фізичним 
особам за виконання робіт 
(надання послуг) за цивіль-
но-правовими договорами 

2,6 

п. 3 ч. 1 ст. 4,
п. 1 ч. 1 ст. 7,
ч. 8 ст. 8 ЗУ № 
2464 [1], п. 3.7 
Інструкції № 449 

[5]. 

18 Фізичні особи – підприємці, які обрали загальну систему оподат-
кування 

сума доходу (прибутку), 
отриманого від діяльності, 
що підлягає обкладенню 
ПДФО, та сума доходу, що 
розподіляється між членами 
сім'ї фізичних осіб – підпри-
ємців, які беруть участь у 
провадженні ними підприє-
мницької діяльності** 34,7*** 

п. 4–5 ч. 1 ст. 4, 
п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 
11 ст. 8 ЗУ № 
2464 [1], п. 3.3 
Інструкції № 449 

[5]. 
19 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме на-
укову, літературну, артистичну, художню, освітню або виклада-
цьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокат-
ську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну 
(місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують 
дохід від цієї діяльності 

20 

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему опода-
ткування (крім пенсіонерів за віком або інвалідів (ч. 4 ст. 4 ЗУ № 
2464), які можуть бути платниками єдиного внеску виключно за 
умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового 
державного соціального страхування) 

суми, що визначаються та-
кими платниками самостій-
но для себе та членів сім'ї, 
які беруть участь у прова-
дженні ними підприємниць-

кої діяльності** 

п. 4 ч. 1 ст. 4, п. 3 
ч. 1 ст. 7, ч. 11 ст. 
8 ЗУ № 2464 [1], 
п. 3.4 Інструкції 

№ 449 [5]. 
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Продовження табл. 1 

№ 
з/п Платники єдиного внеску База оподаткування Ставки,  

у % Підстава 

21 

Громадяни України, які працюють у розташованих за межами Украї-
ни дипломатичних представництвах і консульських установах Укра-
їни, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підп-
риємств, установ та організацій (зокрема, міжнародних), утворених 
відповідно до законодавства України (якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами) сума нарахованої кож-

ній застрахованій особі 
заробітної плати за ви-
дами виплат, які вклю-
чають основну та до-
даткову зарплату, інші 
заохочувальні та ком-
пенсаційні виплати, у 
т. ч. в натуральній фо-
рмі, відповідно до ЗУ 

№ 108/95 

3,6 

п. 6–8 ч. 1 ст. 4, п. 
1 ч. 1 ст. 7, ч. 7 
ст. 8 ЗУ № 2464 
[1], п. 3.5 Інстру-
кції № 449 [5]. 

22 

Громадяни України та особи без громадянства, які працюють у дип-
ломатичних представництвах і консульських установах іноземних 
держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах 
іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема, міжнарод-
них), розташованих на території України 

23 
Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної вла-
ди, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та 
отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді 

24 

Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин не-
залежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-
рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на пос-
тійній основі 

25 Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової 
служби), особи рядового і начальницького складу  грошове забезпечення 2,6 

п. 9 ч. 1 ст. 4, ч. 
10 ст. 8 Закону № 

2464 [1], п. 3.9 
Інструкції № 449 

[5]. 

26 Особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності 

сума допомоги з тим-
часової непрацездат-

ності; 

допомога у зв'язку з 
вагітністю та пологами 

2 

п. 11 ч. 1 ст. 4, п. 
4 ч. 1 ст. 7, ч. 12 
ст. 8 ЗУ № 2464 
[1], п. 3.10 Ін-
струкції № 449 

[5]. 

27 
Батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні ба-
тьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до за-
конодавства 

Нарахування та сплата ЄСВ за пла-
тників, зазначених у пунктах 10, 12, 
13 та 14 ч. 1 ст. 4 ЗУ № 2464, здійс-
нюється за рахунок коштів держ-
бюджету в порядку, встановленому 
КМУ, але не менше мінімального 
страхового внеску за кожну особу. 

п. 10, п. 12–14 ч. 
1 ст. 4, 

пункти 1 та 4 ч. 1 
ст. 7 ЗУ № 2464 
[1], п. 3.14 Ін-
струкції № 449 

[5]. 
28 

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах 
України, інших утворених відповідно до закону військових форму-
ваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх 
справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту  

29 Особи, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку 

Нарахування та сплата ЄСВ за пла-
тників, зазначених у пунктах 10, 12, 
13 та 14 ч. 1 ст. 4 ЗУ № 2464, здійс-
нюється за рахунок коштів держ-
бюджету в порядку, встановленому 
КМУ, але не менше мінімального 
страхового внеску за кожну особу. 

Такі платники звільняються від 
сплати єдиного внеску із сум отри-
маних ними грошового забезпечен-

ня, допомоги або компенсації 

п. 10, п. 12–14 ч. 
1 ст. 4, пункти 1 
та 4 ч. 1 ст. 7 ЗУ 
№ 2464 [1], п. 

3.14 Інструкції № 
449 [5]. 

30 

Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, 
піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-
інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють 
догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або до-
сяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отри-
мують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства  

 
* Законодавчі акти, що дають право на отримання спеціальної пенсії: ЗУ «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус 
народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Митний ко-
декс України та  Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затверджене постановою ВРУ від 13.10.95 р. 
№ 379/95-ВР. 

** При цьому база для нарахування не може перевищувати максимальну величину, а сума ЄСВ не може бути меншою за розмір міні-
мального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) (пункти 2 та 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464). 

*** У разі бажання осіб, зазначених в пунктах 4 та 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, брати участь на добровільних засадах у страхуванні: 
– у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6 %; 
– від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – 36,21 %; 
– за всіма видами страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворювання) – 38,11 % 
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Розміри єдиного внеску на соціальне страхування відповідно до класів професійного ризику виробництва 
наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 
РОЗМІРИ  ЄДИНОГО  ВНЕСКУ  НА  СОЦІАЛЬНЕ  СТРАХУВАННЯ  ВІДПОВІДНО  

ДО  КЛАСІВ  ПРОФЕСІЙНОГО  РИЗИКУ  ВИРОБНИЦТВА 

Клас професійного 
ризику виробництва 

Розмір єдиного 
внеску, % 

Клас професійного 
ризику виробництва

Розмір єдиного 
внеску, % 

Клас професійного 
ризику виробництва 

Розмір єдиного 
внеску, % 

1 36,76 24 37,30 47 38,24 

2 36,77 25 37,33 48 38,26 

3 36,78 26 37,39 49 38,28 

4 36,79 27 37,45 50 38,45 

5 36,80 28 37,51 51 38,47 

6 36,82 29 37,58 52 38,52 

7 36,83 30 37,60 53 38,54 

8 36,85 31 37,61 54 38,57 

9 36,86 32 37,65 55 38,66 

10 36,88 33 37,66 56 38,74 

11 36,90 34 37,77 57 39,01 

12 36,92 35 37,78 58 39,02 

13 36,93 36 37,86 59 39,10 

14 36,95 37 37,87 60 39,48 

15 37,00 38 37,96 61 39,76 

16 37,04 39 37,97 62 39,90 

17 37,06 40 37,99 63 40,19 

18 37,13 41 38,00 64 40,40 

19 37,16 42 38,03 65 42,61 

20 37,17 43 38,05 66 42,72 

21 37,18 44 38,10 67 49,70 

22 37,19 45 38,11   

23 37,26 46 38,19   

 
Строки сплати ЄСВ при виплаті заробітної плати наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 
СТРОКИ  СПЛАТИ  ЄСВ  ПРИ  ВИПЛАТІ  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ  [6, c. 94 ‒ 95] 

№ 
з/п 

Строки сплати 

ЄСВ 

нарахування утримання 

Аванс (грошові кошти отримано з банківського рахунка) 

1 Одночасно з одержанням коштів (ч. 8 ст. 9 ЗУ № 
2464 [1], пп. 4.3.7 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем (ч. 8 ст. 9 ЗУ 
№ 2464 [1], пп. 4.4.2 п. 4.4 та пп. 4.3.6 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Аванс (грошові кошти перераховано на картрахунок працівника) 

2 Одночасно з перерахуванням коштів (ч. 8 ст. 9 Зако-
ну № 2464 [1], пп. 4.3.7 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем (ч. 8 ст. 9 За-
кону № 2464 [1], пп. 4.4.2 п. 4.4 та пп. 4.3.6 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Аванс із виручки підприємства 

3 У день виплати (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 [1], пп. 
4.3.7 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем (ч. 8 ст. 9 За-
кону № 2464 [1], пп. 4.4.2 п. 4.4 та пп. 4.3.6 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Заробітна плата (грошові кошти отримано з банківського рахунка) 

4 Одночасно з одержанням коштів (ч. 8 ст. 9 Закону № 
2464 [1], пп. 4.3.7 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем (ч. 8 ст. 9 За-
кону № 2464 [1], пп. 4.4.2 п. 4.4 та пп. 4.3.6 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 
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Продовження табл. 4 

№ 
з/п 

Строки сплати 

ЄСВ 

нарахування утримання 

Заробітна плата (грошові кошти перераховано на картрахунок працівника) 

5 Одночасно з перерахуванням коштів (ч. 8 ст. 9 Зако-
ну № 2464 [1], пп. 4.3.7 Інструкції № 449 [5]) 

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем (ч. 8 ст. 9 За-
кону № 2464 [1], пп. 4.4.2 п. 4.4 та пп. 4.3.6 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Заробітна плата із виручки підприємства 

6 У день виплати (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 [1], пп. 
4.3.7 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем (ч. 8 ст. 9 За-
кону № 2464, пп. 4.4.2 п. 4.4 та пп. 4.3.6 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Заробітна плата в натуральній формі 

7 У день виплати (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 [1], пп. 
4.3.7 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем (ч. 8 ст. 9 За-
кону № 2464 [1], пп. 4.4.2 п. 4.4 та пп. 4.3.6 п. 4.3 Інструкції № 449 [5]) 

Заробітна плата нарахована, але не виплачена (не надана) 

8 Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 [1], пп. 4.4.2 п. 4.4 та пп. 4.3.6 п. 4.3 Інстру-
кції № 449 [5]) 

 
Відповідно до п. 95 розд. VIII Закону № 2464 [1] по 

31 грудня 2015 р. при нарахуванні заробітної плати 
(доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні ви-
нагороди за цивільно-правовими договорами, допомо-
ги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'яз-
ку з вагітністю та пологами розмір ЄСВ застосовується 
з понижуючим коефіцієнтом (надалі – коефіцієнт), 
якщо платником виконуються одночасно такі умови: 

а) база нарахування ЄСВ в розрахунку на одну 
застраховану особу в звітному місяці (надалі – 
БН(зо) збільшилась на 20 і більше відсотків порівня-
но з середньомісячною базою нарахування єдиного 
внеску платника за 2014 р. в розрахунку на одну зас-
траховану особу (надалі – СмБН(зо) 2014); 

б) після застосування коефіцієнта середній платіж 
на одну застраховану особу в звітному місяці (далі – 
СП(зо)м) складе не менше ніж середньомісячний 
платіж на одну застраховану особу платника за 
2014 р. (надалі – СмП(зо)2014); 

в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, 
яким нараховані виплати, не перевищує 200 відсот-
ків середньомісячної кількості застрахованих осіб 
платника за 2014 рік (надалі – СмК(зо)2014). 

Коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками 
самостійно, за такою формулою: 
 коефіцієнт = СмБН(зо)2014/БН(зо) (1), 

де: СмБН(зо)2014 – середньомісячна база нара-
хування ЄСВ для платника у 2014 р. в розрахунку на 
одну застраховану особу – це сума нарахованої заро-
бітної плати, винагород за виконану роботу (надані 
послуги) за цивільно-правовими договорами, допо-
моги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у 
зв'язку з вагітністю та пологами, на яку нараховуєть-

ся єдиний внесок / кількість звітних місяців платни-
ка в 2014 році / СмК(зо)2014; 

БН(зо) – база нарахування ЄСВ на одну застра-
ховану особу за місяць, за який нараховується заро-
бітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-
правовим договором, – це сума нарахованої заробіт-
ної плати, винагород за виконану роботу (надані по-
слуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги 
по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'яз-
ку з вагітністю та пологами, на яку нараховується 
єдиний внесок у звітному місяці 2015 р. / кількість 
застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 
року, яким нараховані виплати; 

СмК(зо)2014 – середньомісячна кількість застра-
хованих осіб платника за 2014 р. – це сумарна кіль-
кість застрахованих осіб, яким нараховані виплати у 
кожному місяці в 2014 р. / кількість звітних місяців 
платника в 2014 році; 

СмП(зо)2014 – середньомісячний платіж на одну 
застраховану особу у 2014 р. – це сума нарахованого 
ЄСВ за 2014 рік / кількість звітних місяців платника 
в 2014 році / СмК(зо)2014; 

СП(зо)м – середній платіж на одну застраховану 
особу у звітному місяці – це сума нарахованого ЄСВ 
у звітному місяці 2015 р. / кількість застрахованих 
осіб у звітному місяці 2015 року, яким нараховані 
виплати. 

Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта його 
значення складає менше ніж 0,4, то платник застосо-
вує коефіцієнт 0,4. 

Коефіцієнт застосовується в тому числі при нара-
хуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам 
з джерел не за основним місцем роботи. 
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Розрахований коефіцієнт та розмір єдиного внес-
ку зазначаються з трьома знаками після коми. 

У звітності з ЄСВ – Форма № Д 4 «Звіт про суми 
нарахованої заробітної плати (доходу, грошового за-
безпечення, допомоги, компенсації) застрахованих 
осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загаль-
нообов'язкове державне соціальне страхування до 
фіскальних органів» (надалі – Форма № Д 4) [7] по-
чинаючи за звітний період травень місяць 2015 р. 
з’являються відповідні клітинки (службові поля таб-
лиці 1 Форми № Д 4) для позначення використання 
вищевказаного коефіцієнта. 

Для складання та подання Форми № Д 4 до тери-
торіальних органів Державної фіскальної служби Ук-
раїни можно використовати як безкоштовні Веб-
портал для формування та подання звітності 
«TAXER» [8], Електронний сервіс "Електронний ка-
бінет платника податків" [9], M.Е.Doc Online [10], iFin 
Zvit [11], FreeZvit [12], Оператор електронної реєст-
рації та звітності [13], Спеціалізоване клієнтське про-
грамне забезпечення для формування та подання звіт-
ності до "Єдиного вікна подання електронної звітнос-
ті" [14], так і платні програмні продукти, такі як Арт-
Звіт [15], M.Е.Doc IS [16], Соната [17]. 

Приклад. Підприємство, що має 23 клас профе-
сійного ризику виробництва (КВЕД ‒ 46.90 «Неспе-
ціалізована оптова торгівля»), тобто ставка ЄСВ ста-
новить 37,26 %, відпрацювало 9 місяців 2014 року (з 
квітня по грудень). Середньомісячна кількість заст-
рахованих осіб у 2014 році становило 7 осіб. За 9 мі-
сяців 2014 була нарахована заробітна плата в розмірі 
235200,00 грн. У травні 2015 нарахована заробітна 
плата по підприємству становить 39900,00 грн. Кіль-
кість застрахованих осіб, яким нараховувалися ви-
плати, становить 7 осіб. 

1. Дотримання першої умови (база нарахування 
ЄСВ у порівнянні з 2014 роком збільшилася на 20 і 
більше відсотків): 

‒ середньомісячна база нарахування ЄСВ у роз-
рахунку на одну застраховану особу за 2014 стано-
вить: 

(235200,00 грн. / 9 міс.) / 7 осіб = 26133,33 грн. / 7 
осіб = 3733,33 грн., Де 9 місяців ‒ кількість звітних 
місяців 2014 року; 

‒ база нарахування ЄСВ за травень 2015 в розра-
хунку на одну застраховану особу: 

39900,00 грн. / 7 осіб = 5700,00 грн. 
‒ визначаємо, на скільки відсотків збільшилася 

база нарахування ЄСВ за травень 2015 року з порів-
нянні з середньомісячною базою нарахування ЄСВ 

за 2014 в розрахунку на одну застраховану особу: 
(5700,00 грн. / 3733,33 грн. Х 100%) - 100 = 

52,68%. 
Оскільки заробітна плата збільшилася на 52,68%, 

то перша умова застосування коефіцієнта ЄСВ вико-
нано. 

2. Дотримання третьої умови (збільшення кілько-
сті найманих працівників не більше ніж на 200 % 
порівняно з 2014 роком). 

Оскільки і в 2014 р., і в травні 2015 р. середньомі-
сячна кількість застрахованих осіб становить 7, тоб-
то збільшення кількості найманих працівників взага-
лі не відбувалося, то третя умова застосування кое-
фіцієнта автоматично виконано. 

3. Розрахунки коефіцієнта і дотримання другої 
умови (середній платіж на одну застраховану особу в 
звітному періоді буде не менш середньомісячного 
платежу на одну застраховану особу платника за 
2014): 

‒ визначаємо понижуючий коефіцієнт ЄСВ: 
3733,33 грн. / 5700,00 грн. = 0,655; 
‒ ставка ЄСВ із застосуванням понижуючого ко-

ефіцієнта: 
37,26 % х 0,655 = 24,405 %; 
‒ перевіряємо друга умова застосування коефіці-

єнта: 
‒ Середньомісячний платіж ЄСВ на одну застра-

ховану особу в 2014 році: 
[(235200,00 грн. х 37,26 %) / 9 мес.] / 7 л. = 

1391,04 грн. 
‒ Середній платіж ЄСВ за травень 2015 на одну 

застраховану особу після застосування коефіцієнта: 
5700,00 грн. х 24,405 % = 1391,09 грн. 
Оскільки 1391,09 грн. більше, ніж 1391.04 грн., то 

друга умова застосування понижуючого коефіцієнта 
ЄСВ також виконано. 

Таким чином, підприємство в травні 2015 може 
застосовувати понижуючий коефіцієнт ЄСВ. 

Приклад заповнення таблиці 1 Форми № Д 4 на-
ведено на рис. 1. 

Для заповнення таблиці 6 Форми № Д 4 припус-
тимо, що в травні 2015 р. трьом працівникам нарахо-
вано заробітну плату в розмірі 6700,00 грн. (Сума 
нарахованого ЄСВ – 1635,16 грн. (6700,00 грн. Х 
37,26 % х 0,655), сума утриманого ЄСВ – 241,20 
грн.), А чотирьом – у розмірі 4950,00 грн. (Сума на-
рахованого ЄСВ – 1208,06 грн. (4950,00 грн. Х 37,26 
% х 0,655), сума утриманого ЄСВ – 178,20 грн.). 
Приклад заповнення таблиці 6 Форми № Д 4 наведе-
но на рис. 2. 
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Рис. 1. Фрагмент заповнення таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску» Форми № Д 4 
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Застосування коефіцієнту, дозволить зменшити 

нарахований ЄСВ, що сплачується за рахунок ро-
ботодавця, при збільшенні розміру заробітної пла-
ти, проте питання за рахунок яких резервів підп-
риємство може знайти кошти на збільшення заро-

бітної плати залишається відкритим. Розміри 
утримань із заробітної плати ЄСВ (3,6 %), ПДФО 
(15 % (20 %)) та військовий збір (1,5 %) залиша-
ються без змін, адже вони сплачуються за рахунок 
працівника. 

 
 

ВИСНОВКИѝѝТАѝѝПЕРСПЕКТИВИѝѝПОДАЛЬШИХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝ

Таким чином, розглянуто зарубіжний досвід нарахування ЄСВ. Наведено максимальний розмір заробі-
тної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок у 2014 ‒2015 р. Висвітлено платників, базу для 
нарахування та розміри ЄСВ. Відображено розміри єдиного внеску на соціальне страхування відповідно до 
класів професійного ризику виробництва. Представлено строки сплати ЄСВ при виплаті заробітної плати. 
Розглянуто програмні продукти для подання звітності з ЄСВ. Наведено приклад відображення розрахунків 
за ЄСВ з використанням коефіцієнту у Формі № Д 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів». В подальших досліджен-
нях пропонується зосередити увагу на автоматизації обліку і звітності розрахунків за податком на додану 
вартість. Порушені в статті питання не є вичерпними й потребують доповнень, змін, уточнень та конкре-
тизації. 

 

Рис. 2. Фрагмент заповненої таблиці 6 «Відомості  
про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» 
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Вѝ статьеѝ рассмотреныѝ некоторыеѝ особенностиѝ отраженияѝ расчетовѝ поѝ единомуѝ соци-

альномуѝвзносуѝвѝотчетностиѝпредприятияѝчерезѝпризмуѝзаконодательныхѝноваций.ѝЦельюѝ
исследованияѝявляетсяѝанализѝизмененийѝотечественногоѝзаконодательстваѝотносительноѝ
отраженияѝ расчетовѝ поѝ единомуѝ социальномуѝ взносуѝ вѝ отчетностиѝ предприятия.ѝ Методыѝ
анализаѝиѝсинтезаѝиспользованыѝдляѝструктурированияѝпредметнойѝобластиѝисследованияѝ
наѝосновеѝидентификацииѝиѝформализацииѝвопросыѝособенностейѝотраженияѝрасчетовѝпоѝ
единомуѝ социальномуѝ взносуѝ вѝ отчетностиѝ предприятия.ѝ Вѝ результатеѝ проведенногоѝ ис-
следованияѝвыделеныѝнекоторыеѝособенностиѝотраженияѝрасчетовѝпоѝединомуѝсоциально-
муѝвзносуѝвѝотчетностиѝпредприятияѝчерезѝпризмуѝзаконодательныхѝноваций.ѝ

Ключевыеѝслова:ѝединыйѝсоциальныйѝвзнос,ѝучет,ѝотчетность,ѝкоэффициент,ѝплатель-
щики,ѝбазаѝначисления,ѝразмер,ѝсрокиѝуплаты.ѝ

 
Theѝarticleѝdiscussesѝsomeѝfeaturesѝdisplayѝcalculationsѝonѝaѝsingleѝsocialѝcontributionѝtoѝtheѝ

statementsѝinѝtheѝlightѝofѝlegislativeѝinnovations.ѝTheѝresearchѝisѝanѝanalysisѝofѝchangesѝinѝnation-
alѝlegislationѝregardingѝtheѝdisplayѝcalculationsѝonѝaѝsingleѝsocialѝcontributionѝstatements.ѝMeth-
odsѝofѝanalysisѝandѝsynthesisѝusedѝtoѝstructureѝtheѝsubstantiveѝresearch-basedѝidentificationѝandѝ
formalizationѝ issueѝ featuresѝ reflectѝ onlyѝ paymentsѝ forѝ socialѝ contributionѝ statements.ѝ Theѝ re-
searchѝhighlightedѝsomeѝfeaturesѝreflectѝonlyѝpaymentsѝforѝsocialѝcontributionѝstatementsѝ inѝtheѝ
lightѝofѝlegislativeѝinnovations.ѝ

Keyѝwords:ѝsingleѝsocialѝtax,ѝaccounting,ѝreporting,ѝrateѝpayers,ѝtheѝbaseѝcharge,ѝsize,ѝtermsѝ
ofѝpayment.ѝ
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