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ВСТУП
Розвиток національної економіки в умовах

ризику зумовлює виникнення багатьох негатив�
них ситуацій, які призводять до незахищеності
суспільства та виникнення макроекономічних
проблем.

Однією з груп зазначених проблем є виникнен�
ня значного поточного дефіциту Пенсійного фон�
ду України та нестабільності пенсійної системи.
Невідкладного вирішення потребує питання забез�
печення належного пенсійного забезпечення та
соціального захисту непрацездатних громадян за
рахунок працюючих. Особливу увагу слід приділи�
ти зростанню частки тіньової заробітної плати та
необхідності зниження ставок відрахувань для
підприємств, установ та організацій.

Порушення принципу економічної залеж�
ності видатків споживання від отриманих доходів,
виникнення дисбалансу в межах дохідної і видат�
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кової частин бюджету Пенсійного фонду Украї�
ни, негативні демографічні чинники (велика
різниця у співвідношенні чисельності осіб пенс�
ійного віку до осіб працездатного віку), отриман�
ня позик з державного бюджету для виплати
пенсій зумовили потребу пошуку дієвих інстру�
ментів вирішення зазначених макроекономічних
проблем.

З метою зупинення розвитку вищезазначених
негативних тенденцій було прийнято рішення
здійснити реформування нормативної бази соці�
ального страхування в цілому. З метою здійснен�
ня заходів з підвищення ефективності роботи
фондів загальнообов'язкового державного со�
ціального страхування та вирішення макроеконо�
мічних проблем в липні 2010 році було прийнято
новий Закон України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціаль�
не страхування" (від 08.07.2010 р. № 2464�VI),
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яким передбачено введення єдиного страхового
внеску на загальнообов'язкове державне соціаль�
не страхування і об'єднання в Пенсійному фонді
України функцій всіх фондів соціального стра�
хування. Впровадження зазначеного внеску зу�
мовлює виникнення ряду дискусій з приводу його
доцільності, переваг та недоліків застосування.
Існування багатьох невирішених макроекономі�
чних проблем та подальшого розвитку державних
заходів з удосконалення сфери соціального стра�
хування, зміна практичної діяльності в частині на�
рахування соціальних внесків зумовлюють потре�
бу теоретичного обгрунтування доцільності впро�
вадження єдиного внеску на соціальне страхуван�
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукових досліджень, що викладені в

статті, є теоретичне обгрунтування доцільності
впровадження єдиного внеску на соціальне стра�
хування, а також систематизація проблемних пи�
тань подання звіту щодо сум нарахованого єдино�
го внеску на загальнообов'язкове державне соц�
іальне страхування до Пенсійного фонду України
в електронному вигляді.

Дискусійні питання в частині нормативно�пра�
вової бази, розрахунку максимального обмежен�
ня для єдиного внеску, стягнення недоїмок та ос�
карження рішень Пенсійного фонду України роз�
глядали в своїх працях І. Губіна, І. Журавська, І.
Львова, О. Самарченко, І. Сухомлин та інші. Нове
законодавче врегулювання нарахування та спла�
ти єдиного страхового внеску на загальнообов'яз�
кове державне соціальне страхування та подання
відповідного звіту до Пенсійного фонду України
в електронному вигляді зумовлюють потребу об�
грунтування доцільності впровадження зазначе�
них реформ в сфері соціального страхування. Дос�
лідженню проблемних застосування новітніх тех�
нологій в органах державної влади, особливостей
подання електронної звітності, основних переваг
та недоліків зазначеного процесу присвятили свої
праці Г. Бикова, Т. Джига, В. Єжунінов, Т. Моргу�
нова, О. Папиріна, С. Ріппа, О. Чорна, Є.Л. Шкур�
ко, Г. Шпак, С. Шуляренко та інші.

РЕЗУЛЬТАТИ
З 1 січня 2011 року був введений єдиний

страховий внесок на загальнообов'язкове дер�
жавне соціальне страхування (далі — єдиний
внесок), який об'єднає в собі чотири платежі,
які сплачують підприємства до фондів соціаль�
ного страхування. Функції здійснення контро�
лю порядку та правильності  нарахування,
своєчасності сплати внеску страхувальника ви�
конуватиме Пенсійний фонд України. Затвер�
дження Інструкції № 21�5 [4] сприяло розши�
ренню бази нарахування єдиного внеску (сума
нарахованої заробітної плати за видами виплат;

сума винагороди за цивільно�правовими дого�
ворами; сума допомоги по тимчасовій непрацез�
датності). Сплата єдиного внеску залежить від
розміру нарахованої заробітної плати і стано�
вить при проведенні нарахувань від 36,76 % до
49,7 %, а при утриманні — 3,6 %. Від виплат за
цивільно�правовими договорами відрахування
здійснюються за ставкою 34,7 % при нараху�
ванні, а при утриманні — 2,6 %. Для допомоги
по тимчасовій непрацездатності відрахування
становлять 33,2 % при нарахуванні та 2 % при
утриманні. Оцінка доцільності застосування
єдиного внеску повинна здійснюватися з вра�
хуванням його переваг та недоліків для страху�
вальників та Пенсійного фонду України.

Прийняття Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове держав�
не соціальне страхування" вносить зміни в поря�
док сплати соціальних внесків фізичними особа�
ми підприємцями, які використовують працю
інших осіб на умовах трудового договору чи за
цивільно�правовим договором, а також фізичні
особи, які забезпечують себе роботою само�
стійно. Для зазначених платників встановлено
єдиний внесок у розмірі 34,7 %. Тесленко Т.І.,
Рогозян Л.Є. звертають увагу на те, що "адміні�
стрування всіх соціальних внесків Пенсійним
фондом порушує права працедавців і профспілок.
Адже це єдиний фонд, який керується виключно
державою. Тоді як інші три знаходяться в суміс�
ному управлінні: працедавців, держави і проф�
спілок. Переказ всіх коштів під керівництво Пен�
сійного фонду відтісняє від управління соціаль�
ними засобами працедавців і профспілок. На
практиці надання йому таких повноважень озна�
чатиме, що дефіцит Пенсійного фонду може час�
тково покриватися за рахунок засобів інших
фондів, у той час, коли в них може не вистачити
достатньо коштів для виплати. Скажімо, пенсії
виплачуватимуться в строк, а виплати по лікар�
няному або допомога з безробіття можуть зат�
римуватись" [7].

Невирішеним на законодавчому рівні зали�
шається також питання відображення у звіті щодо
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообо�
в'язкове державне соціальне страхування пере�
хідних виплат (по відпустці, лікарняних, цивільно�
правових договорах тощо). Враховуючи норми
чинної законодавчої бази в частині збору та об�
ліку єдиного внеску на загальнообов'язкове дер�
жавне соціальне страхування, виокремленні на�
ступні преваги та недоліки застосування за�
значеного внеску для страхувальників та Пенсій�
ного фонду України (табл.  1).

Наведені переваги та недоліки застосування
єдиного соціального внеску свідчать про спрощен�
ня роботи для бухгалтерів. Разом з тим, існування
ряду недоліків зумовлює потребу детальнішого
опрацювання та нормативного врегулювання про�
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блемних питань. Ще одним
питанням, яке потребує вив�
чення, є встановлення ос�
новних правил подання
звіту щодо сум нараховано�
го єдиного внеску на загаль�
нообов'язкове державне
соціальне страхування в
електронній формі. Основ�
ними нормативним доку�
ментами, які регулюють
принципи організації
інформаційного обміну під
час подання страхувальни�
ками звітів до ПФУ в елект�
ронній формі із використан�
ням електронного цифрово�
го підпису, є: Закон Украї�
ни "Про електронні до�
кументи та електронний до�
кументообіг" (від 22.05.2003,
№ 851�IV), Закон України "Про електронний циф�
ровий підпис" (22.05.2003, № 852�IV), Порядок по�
дання звітів до ПФУ в електронній формі, затвер�
джений Постановою правління ПФУ (від
19.04.2007, № 7�7), Порядок формування та подан�
ня страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов'язкове державне пенсій�
не страхування (від 08.10.2010 р., № 22�2). Подан�
ня звітів до ПФУ в електронній формі зумовлене
тим, що подання зазначених звітів лише на папе�
рових носіях обмежене Порядком № 22�2. Відпо�
відно до п. 2.2 Порядку № 22�2 звіт до органів ПФУ
може подаватися страхувальником одним із спо�
собів: 1) в електронній формі з використанням
електронного цифрового підпису через центр об�
робки електронних звітів згідно з Порядком № 7�
7 (при цьому звіт на паперових носіях не подаєть�
ся); 2) на паперових носіях, завірених підписом ке�
рівника страхувальника і скріплених печаткою (за
наявності), разом з електронною формою на елек�
тронних носіях інформації; 3) на паперових носі�
ях, якщо у страхувальника кількість застрахова�
них осіб не більше п'яти [5].

Законодавчо закріплені обмеження подання
звітів до ПФУ на паперових носіях призводять
до використання електронного документообо�
роту. Подання страхувальником електронної
звітності передбачає те, що звітність повинна
бути складена на основі використання спеціалі�
зованого програмного забезпечення, яке при�
значене для створення електронних звітів відпо�
відного формату. Звітність повинна бути підпи�
сана ключами електронного цифрового підпису,
завантажена у файл спеціального формату, який
потім надсилається електронною поштою. "Як і
інші контролюючі органи, ПФУ безкоштовно
надає страхувальникам спеціалізоване програм�
не забезпечення, яке дає змогу сформувати і

надіслати звіти, які подаються до ПФУ в елект�
ронній формі" [1].

Крім того, п. 2.4. Порядку подання звітів до
ПФУ в електронній формі (далі — Порядок № 7�
7) затверджено, що "подання електронного звіту
можливе за наявності у страхувальника та центру
обробки електронних звітів сумісних технічних
засобів, у тому числі засобів електронного циф�
рового підпису, які надають можливість здійсни�
ти створення, одержання, оброблення електрон�
них звітів" [6]. Тобто, на законодавчому рівні зак�
ріплена вимога сумісності технічного забезпечен�
ня страхувальника та ПФУ, що забезпечує опера�
тивну обробку звітів та обмін необхідною інфор�
мацією. Вивчення напрацювань вітчизняних ав�
торів в частині подання електронної звітності, на�
дало змогу встановити наступні переваги, які надає
подання звітів до ПФУ в електронній формі (табл.
2).

Отже, подання звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов'язкове державне пенсій�
не страхування в електронній формі при взаємодії
страхувальників та ПФУ надає змогу скоротити
витрати часу і ресурсів зазначених суб'єктів, вдос�
коналити процес пошуку, одержання, накопичен�
ня та зберігання інформації в розрізі різних
суб'єктів господарювання, розширити та підвищи�
ти якісний рівень співпраці. При поданні звітів до
ПФУ в електронній формі використання електрон�
ного цифрового підпису повинно бути підтверд�
жене використанням посиленого сертифіката
ключа, сформованого для уповноваженої особи
страхувальника. Після отримання електронного
цифрового підпису страхувальник повинен вико�
нати наступні дії, відповідно до норм Порядку №
7�7 (табл. 3).

 Дотримання всіх вищезазначених етапів за�
безпечує безперебійний обмін інформацією, уник�
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Таблиця 1. Переваги та недоліки застосування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
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нення зловживань при роботі з електронною
звітністю та зниження ймовірності виникнення
рейдерських атак. Подати звіт щодо сум нарахо�
ваних внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування в електронній формі
підприємство може безкоштовно або через опла�
ту послуг посередників, за допомогою Інтернету.
Посередниками при подачі звіту в електронній
формі до ПФУ можуть виступати спеціалізовані
підприємства, які надають такий вид послуг; ауди�
торські, консалтингові фірми, які надають послу�
ги з бухгалтерського аутсорсингу для даного
підприємства тощо. У випадку несвоєчасного по�
дання звітності до ПФУ за умови використання
послуг посередників, відповідальність за дане по�
рушення покладається на страхувальника. Разом
з тим, крім переваг, які отримує підприємство по�
даючи звіт щодо сум нарахованих внесків на за�
гальнообов'язкове державне пенсійне страхуван�
ня в електронній формі до ПФУ, в практичній
діяльності виникає ряд проблемних питань, які
слід також врахувати:

— неврегульованість на законодавчому рівні
діяльності посередників, які надають послуги зі
складання та подачі звітів у електронній формі до
ПФУ, їх відповідальності за неналежне виконан�
ня обов'язків та розголошення комерційної таєм�
ниці страхувальника;

— наявні недоліки чинної законодавчої бази в
частині юридичного підтвердження електронних
документів, знижують рівень довіри до електрон�
ної звітності та використання електронного циф�
рового підпису;

— нерівномірність за�
безпечення доступу
суб'єктів господарювання
до телекомунікаційних за�
собів, мережі Інтернет та
низький рівень комп'ютери�
зації;

— неврегульованість на
законодавчому рівні питан�
ня шифрування даних, що
ускладнює забезпечення
конфіденційності звіту що�
до сум нарахованих внесків
на загальнообов'язкове дер�
жавне пенсійне страхуван�
ня, який подається в елект�
ронній формі;

— виникнення технічних
та програмних помилок уне�
можливлює подачу звітів до
Пенсійного фонду України
у визначені терміни

— низький рівень ком�
п'ютерної грамотності та
кваліфікації бухгалтерів під�
приємства, що зумовлює

виникнення помилок при заповненні звітів
тощо.

Наявність вищезазначених проблемних питань
у практичній діяльності може ускладнити процес
подачі звіту щодо сум нарахованих внесків на за�
гальнообов'язкове державне пенсійне страхуван�
ня в електронній формі до ПФУ. Вирішення вка�
заних проблемних питань можна досягнути за
умови внесення змін в нормативні документи в ча�
стині питань врегулювання функцій та відпо�
відальності посередників, питання забезпечення
конфіденційності даних шляхом їх шифрування,
які відображені у звітності страхувальника. На
рівні суб'єктів господарювання слід розробити
організаційно�методичне забезпечення з питань
підвищення кваліфікації облікових працівників в
частині використання комп'ютерно�інфор�
маційних технологій та розробити заходи з підви�
щення рівня комп'ютеризації господарської діяль�
ності.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Застосування єдиного соціального внеску на
загальнообов'язкове державне пенсійне стра�
хування викликає виникнення ряду дискусійних
питань серед бухгалтерів�практиків. Недоско�
налість розробленої нормативної бази знижує
цінність та результативність запровадженого
реформування сфери соціального страхування,
що визначає актуальність та своєчасність
здійснення теоретичних досліджень та обгрун�
тування існуючих проблемних питань в частині
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Таблиця 2. Переваги, які надає страхувальнику та Пенсійного
фонду України подання звіту щодо сум нарахованих внесків на

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в
електронній формі*

* Згруповано на основі використання [ 2; 3; 7].
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впровадження єдиного
соціального внеску.

 Використання інфор�
маційно�комп'ютерних
технологій при форму�
ванні звіту щодо сум нара�
хованого єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне стра�
хування в електронній
формі до Пенсійного фон�
ду України полегшує робо�
ту бухгалтерів, надає змо�
гу оперативніше надавати
інформацію до зазначено�
го органу державної вла�
ди.

Раціонального органі�
зована та правильно впро�
ваджена система елект�
ронної подачі звітності до
Пенсійного фонду Украї�
ни на рівні підприємства
забезпечує економію ре�
сурсів та підвищення
якості прийнятих управлі�
нських рішень.

Дотримання основних
нормативно закріплених
етапів процесу подання
звітів у електронній формі
до Пенсійного фонду Ук�
раїни та використання
відповідного документаль�
ного забезпечення нада�
ють змогу подати звітність з дотриманням відпов�
ідних термінів, що в подальшому звільняє керів�
ника підприємства від нарахування штрафних
санкцій.

Незначний досвід подання звітності в елект�
ронній формі та існуючі недоліки нормативного
регулювання зазначеної сфери діяльності зумов�
люють виникнення проблемних питань, початко�
вим етапом вирішення яких є детальне опрацюван�
ня та узгодження положень законодавства в сфері
електронного документообороту.
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Таблиця 3. Процес подання звіту щодо сум нарахованих внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в електронній

формі до Пенсійного фонду України


