
 
 

Тема 10. Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на 

соціальне страхування 

Лекція 16. Облік відрахувань на соціальне страхування 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 18.04.2022 р. о 11.00 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

План 

1. *Законодавство України про соціальне страхування, його види. 

2. Порядок нарахування та утримання платежів до Єдиного соціального 

фонду. 

3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за соціальним 

страхуванням.  

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 2. Наочний посібник для студентів кооперативних 

коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / Уклад. Пластун Н. І. ― 

К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 83-87. 
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1. Законодавство України про соціальне страхування, його види. 

 
Відповідно до Конституції України громадяни мають право на 

соціальний захист. Право на соціальний захист гарантує загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.  

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система 

прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, і 

включає матеріальне забезпечення громадян у випадку хвороби, повної, 

часткової чи тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття за незалежними від них причинами, а також у старості й в інших 

випадках, передбачених законом, за рахунок фондів соціального страхування, 

що формуються шляхом сплати страхових внесків власником чи 

уповноваженим ним органом (роботодавцем), громадянами, а також з 

бюджетних та інших джерел, передбачених законом. 

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

пенсійне страхування 

страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 

 

медичне страхування 

 

страхування на випадок безробіття 

страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, що спричинили втрату 

працездатності 

 

Відповідно в Україні функціонують такі фонди загальнообов’язкового 

державного соціального страхування: 

1. Пенсійний фонд. 

2. Фонд державного соціального страхування. 

3. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття. 
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2. Порядок нарахування та утримання платежів до Єдиного 

соціального фонду 

Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює 

керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових 

внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат 

за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування 

та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом. 

 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне 

забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб 

обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. 

Центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та 

управління солідарною системою загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування є Пенсійний фонд України. Основним призначенням 

Пенсійного фонду є забезпечення збирання та акумулювання внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, ведення їх обліку; 

призначення (перерахунок) пенсій; забезпечення своєчасного і в повному 

обсязі фінансування та виплати пенсій, інших виплат, які згідно із 

законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України. 

 

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове соціальне страхування» від 8.07.2010 р. № 2464-VI 

підприємства перераховують в Пенсійний фонд суму нарахованого єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування. 

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (ЄСВ) – це консолідований страховий внесок, збір якого 

здійснюють відповідно 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.  
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Базою для нарахування ЕСВ є сума нарахованої заробітної плати за 

видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати. 

 

Роботодавці, юрособи та фізособи-підприємці, повинні нараховувати 

ЄСВ при виплаті: 

 заробітної плати, в т. ч. у натуральній формі; 

 винагороди за цивільно-правовим договором про виконання робіт 

(надання послуг); 

 допомоги по тимчасовій непрацездатності; 

 допомоги по вагітності та пологах. 

Ставка ЄСВ, яку сплачують за рахунок роботодавця, становить 22%. 

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та 

інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування або які 

підтверджують нарахування виплат, на які нараховують єдиний внесок. 

 

Єдиний внесок сплачують шляхом перерахування платником 

безготівкових коштів з його банківського рахунку. Сплату ЄСВ підприємства 

проводять на рахунки, які відкриті територіальним органом Державної 

фіскальної служби відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, де 

зареєстровані платники податків. 

 

Платники єдиного внеску повинні сплачувати єдиний внесок, 

нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа 

місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом є 

календарний місяць. 

 

За наявності у платника єдиного внеску одночасно зобов’язань із сплати 

податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або 

зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску 

виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими 

зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу). 
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3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за соціальним 

страхуванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків 

підприємства за соціальним страхуванням 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Нарахований єдиний соціальний внесок на 

фонд плати праці працівників: 

  

– за виконані роботи з будівництва та 

поліпшення об’єктів основних засобів 
15 651 

– пов’язаних із виробництвом  23 651 

– пов’язаних з організацією та управлінням 

виробництвом  
91 651 

– адміністративно-управлінському персоналу 92 651 

– зайнятих збутом продукції, робіт, послуг 93 651 

2 Перерахований єдиний соціальний внесок на 

рахунки Пенсійного фонду 
651 311 

 

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку розрахунків за 

відрахуванням нa 

загальнообов’язковe державне 

соціальне страхування, зa 

індивідуальним страхуванням 

персоналу підприємствa, 

страхуванням майна та за iншими 

розрахунками за страхуванням 

За дебетом рахунку 

відображаються 

перерахування ЄСВ 

в Пенсійний фонд 

та нарахування 

допомог за рахунок 

коштів соціального 

страхування 

За кредитом 

рахунку 

відображають 

нарахування 

єдиного 

соціального 

внеску 

Субрахунки: 

651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування»; 

652 «За соціальним страхуванням»; 

654 «За індивідуальним страхуванням»; 

655 «За страхуванням майна». 
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Запитання для самоперевірки: 

 

1. Які види виплат працівникам ви знаєте? У чому суть заробітної плати? 

2. Що таке тарифна сітка? 

3. Що таке мінімальна заробітна плата? 

4. Які виплати не включають у фонд оплати праці? Чи включають у фонд 

оплати праці допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю? Оплату 

щорічної відпустки? 

5. Який документ є підставою для нарахування заробітної плати при 

погодинній оплаті праці? 

6. Як розраховують заробітну плату робітників при погодинній формі 

оплати праці? Як проводять розрахунок заробітної плати за посадовим 

окладом? 

7. Які види відрядної форми оплати праці ви знаєте? У чому суть акордної 

форми оплати праці?  

8. Як розраховують заробіток при відрядній формі оплати праці? 

9. Які форми первинної облікової документації Ви знаєте? 

10. Депонована заробітна плата – це... ? 

11. Які утримання із заробітної плати Ви знаєте? 

12. Що є джерелом сплати податку на доходи фізичних осіб? 

13. Яка ставка ПДФО? 

14. Що таке податкова соціальна пільга? Який її розмір? 

15. Як нарахувати відпускні працівнику? 

16. Чи враховують при визначенні тривалості відпустки святкові та 

неробочі дні? 

17. Який розрахунковий період використовують для визначення 

середнього заробітку для розрахунку оплати відпустки? 

18. Як проводять розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності? 

19. Скільки становить розрахунковий період для визначення середнього 

заробітку при розрахунку допомоги за тимчасовою непрацездатністю? 

20. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності встановлюють 

працівникам при трудовому стажі роботи до 5 років? 

21. Яким бухгалтерським записом оформляють нарахування за перших 5 

днів допомоги з тимчасової непрацездатності? 

22. Де у звітності відображається інформація про стан розрахунків 

підприємства за  заробітною  платою? 

23. Як відображають на рахунках бухгалтерського обліку обов’язкові 

утримання із заробітної плати? 

24. Що таке єдиний соціальний внесок? Що є базою для нарахування 

єдиного соціального внеску? Яка його ставка? 

25. Як відображають на рахунках бухгалтерського обліку розрахунки 

підприємства за соціальним страхуванням? 

 

 


