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Колісник Р. Ю. 

Науковий керівник – доц. каф. “Обліку, аналізу і аудиту”, канд. екон. наук 

Станіславик О. В. 

 

З 1 січня 2011 р. набрав чинності Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010 року № 2464-VI.  

Цим Законом вводиться новий страховий внесок - єдиний соціальний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який виплачується тільки до 

Пенсійного фонду України. 

Єдиний соціальний внесок це консолідований страховий платіж, збір якого  

здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

регулярній основі та в обов’язковому порядку з метою забезпечення захисту у випадках, що 

передбачені законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання 

страхових виплат за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Нормативна база що регламентує питання единого соціального внеску має багато 

суперечень та викликає виникнення ряду дискусійних питань і серед науковців і серед  

бухгалтерів-практиків. Отже, недосконалість розробленої нормативної бази знижує цінність 

та результативність реформування соціального страхування, тому питання нарахування та 

обліку єдиного соціального внеску є дуже важливим та актуальним. 

Метою роботи є дослідження особливостей нарахування і утримання єдиного 

соціального внеску і розробка методичних рекомендації підприємству. 
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