
Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 247 - 

Алла Рибчак  

Науковий керівник: к. е. н., доц. Чвертко Л. А. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – система, що 

передбачає матеріальне забезпечення громадян у разі настання страхового 
випадку (наприклад, досягнення пенсійного віку, непрацездатність, 
хвороба і т. ін.), а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету 
Фонду соціального страхування, що формується шляхом сплати 
обов’язкових страхових внесків юридичними та фізичними особами. 

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 [1]. 

Правове регулювання системи загальнообов’язкового державного 
соціального страхування керується Конституцією України, Основами 
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», Законом України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами. 

Наприкінці 2016 року до законодавства у сфері загально-
обов’язкового державного соціального страхування внесено суттєві зміни, 
зокрема Законом України від 06.12.2016 № 1774-VІІІ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України», який набрав чинності 1 січня 2017 р. 

Згідно з чинним законодавством розміри внесків на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлюються 
Верховною Радою України відповідно для роботодавців та застрахованих 
осіб водночас із затвердженням державного бюджету. 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування – страховий внесок, збір якого здійснюється до системи в 
обов’язковому порядку та з метою забезпечення захисту у випадках, 
передбачених законодавством. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1015 
змінено розподіл єдиного соціального внеску, зокрема, зменшено 
відрахування до фондів соціального страхування і збільшено до 
Пенсійного фонду. Тепер сума єдиного внеску від 22 %, що сплачується 
роботодавцем, розподіляється: 

– на випадок безробіття – 6,3596 %; 
– у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та соціальне 
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страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання – 11,1204 %; 

– пенсійне страхування – 82,52 % [2]. 
Прийнятим Законом № 1774 передбачено, що з 1 січня 2017 року 

встановлюється новий розмір щомісячної страхової виплати потерпілим 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у яких 
цей розмір менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку 
на 100 % втрати працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 грудня 2016 року, з урахуванням ступеня 
втрати працездатності. 

Нині робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві здійснюють відповідні розрахунки, щоб потерпілі 
на виробництві, які досі отримували мізерні суми такої виплати, отримали 
їх у підвищеному розмірі [3]. 

Отже, загальнообов’язкове державне соціальне страхування є однією 
з головних систем прав, обов’язків і гарантій, що передбачає надання 
соціального захисту населення. Необхідність соціального страхування 
обумовлена наявністю осіб, які у зв’язку з певними обставинами не беруть 
участі в суспільно-корисній праці, тобто не можуть за рахунок заробітної 
плати виживати або підтримувати мінімальний життєвий рівень, чи є 
дієздатними, але не мають можливості реалізувати свою дієздатність.   
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Важливою умовою формування особистості у сучасному суспільстві 
є сімейне виховання. Через несприятливі економічні, політичні процеси в 
багатьох країнах сім’ї неспроможні здійснювати свої виховні функції, і 


