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перед відобразились на домашніх господарствах, на становищі та соціальних 
якостях представників різних класів, деформуючи їхню поведінку. Це, 
водночас, знецінює ставлення людей до нових економічних структур, послаб-
лює інтерес до бізнесу, знижує темпи і результативність процесу розвитку рин-
кових перетворень. 

Немає жодного сумніву в тому, що церква є важливим впливовим інсти-
тутом. Саме вона здатна допомогти викорінити бюрократизм, сприяти гармо-
нійному поєднанню розумної ощадливості з благочинністю, моральному осуду 
корупції і хабарництва. 

Однією з головних умов існування сім'ї, а отже, і домашніх господарств, 
з точки зору інституту права, є спільне проживання її членів. Бажання жити ра-
зом, однією родиною, однаковими проблемами переважно пояснює мету, зара-
ди якої укладається шлюб, є лейтмотивом дій та вчинків, які пов'язані з його 
оформленням у встановленому законом порядку. А право спільної сумісної 
власності подружжя є стрижневим у системі майнових відносин між ними. 

Отже, сім'я і також домашнє господарство є тим інституційним ядром, за 
допомогою якого відбувається природне, соціальне і культурне відтворення 
суспільства. Вона є носієм культурної традиції, що втілюється в культурній 
пам'яті, ремеслах, звичаях, мові, типах поведінки, способі ведення домашнього 
господарства. 
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Лех Г.А. Влияние институционных факторов на развитие домашних 
хозяйств 

Рассмотрена эволюция взглядов относительно влияния разных институционных 
факторов на развитие домашних хозяйств, выяснена сущность домашнего хозяйства в 
разных экономических системах, показаны трансформационные процессы, что вызвали 
их видоизменение. Названы основные институционные факторы, которые одновремен-
но влияли на домашнее хозяйство, и вместе с тем были движущей силой экономическо-
го развития. Определены, отображены и обобщены вопросы, раскрывающие законо-
мерности влияния таких институций как: политика, право, этика, мораль, психология, 
государство, профсоюзы, семья, традиции, наука, конкуренция, власть на развитие до-
машних хозяйств. 
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The article deals with the evolution of views on the impact of various institutions on the 
development of household. The essence of the household in different economic systems is de-
termined. The transformation processes that led to their modification are shown. The key 
institutional factors that both affected the household, and along with it were the forces of eco-
nomic development are named. The main task of the article is to define, display and summari-
ze the issues that reveal the regularities of such institutions as policy, law, ethics, morality, 
psychology, government, trade union, family, traditions, customs, science, competition, aut-
horities on the development of the households. 

Key words: household, institutions, economic system, policy, law, ethics, morality, 
psychology, government, trade union, family, traditions, customs. 
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АНАЛІЗ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Висвітлено актуальність запровадження єдиного соціального внеску (ЄСВ) у віт-
чизняну практику. Охарактеризовано Закон України з єдиного соціального внеску та 
законодавчі акти, що внесли зміни до цього закону і якими визначено законодавчі умо-
ви функціонування єдиної загальної системи адміністрування податків, зборів, плате-
жів. Проведено аналіз ЄСВ: порядок формування ставок, надходження коштів до орга-
ну доходів і зборів, розподіл його між фондами соціального страхування. Висвітлено 
переваги на недоліки впливу ЄСВ на суб'єктів страхових відносин. Запропоновано нап-
рями подальшого розвитку системи соціального страхування. 

Ключові слова: система соціального страхування, єдиний соціальний внесок, фор-
мування диференційованих ставок ЄСВ, орган доходів і зборів. 

Актуальність роботи пов'язана із запровадженням єдиного соціального 
внеску, де важливим аспектом у напрямку зменшення його розміру є підвищен-
ня рівня виробничої безпеки завдяки впровадженню ефективних заходів щодо 
зменшення рівня виробничого травматизму та здійснення масштабних і раці-
ональних змін у законодавстві на користь страхувальників і застрахованих осіб. 

Метою роботи є науково-теоретичне обґрунтування доцільності впро-
вадження єдиного соціального внеску у вітчизняну практику, систематизація 
законодавчо-нормативних актів, аналіз ЄСВ та висвітлення позитивних і нега-
тивних сторін його запровадження. 

Соціальне страхування є основним елементом системи захисту в соці-
альній ринковій економіці. Згідно із Законом України "Про збір та облік єдино-
го внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" єдиний соці-
альний внесок – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до 
системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'яз-
ковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випад-
ках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сі-
мей на отримання страхових виплат (послуг) за видами загальнообов'язкового 
державного соціального страхування [7]. 

Також цим Законом відзначено, що Пенсійному фонду України надано 
повноваження щодо збирання та ведення обліку страхових коштів, контролю 
повноти та своєчасності сплати. Цим самим Пенсійний фонд став монопольним 
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фіскальним органом, що підпорядковується державі, адже ЄСВ підлягає 
обов'язковій сплаті незалежно від фінансового стану платника. Такі повнова-
ження Пенсійного фонду були чинними до липня 2013 р. 

З набранням чинності Законів України від 04 липня 2013 р. "Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністратив-
ної реформи" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи" органи Пенсійного фонду з 
01.10.2013 року втратили повноваження щодо адміністрування ЄСВ у частині 
прийняття звітів та обліку сплати страхових коштів [1, 2]. З 1 жовтня 2013 року 
Міністерство доходів і зборів забезпечує збір ЄСВ і отримані кошти передає 
Пенсійного фонду України, який водночас повинен розподілити єдиний соці-
альний внесок до фонду соціального страхування на випадок безробіття, фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду соціально-
го страхування від нещасних випадків на виробництві. 

Законами внесені зміни до Податкового Кодексу України, де визначено 
законодавчі умови функціонування єдиної загальної системи адміністрування 
податків, зборів, платежів, які надано уповноваженому центральному органу 
виконавчої влади – Міністерству доходів і зборів. У чинній системі податково-
го адміністрування замість податкових органів з'явилися органи доходів і збо-
рів. До повноважень Міністерства доходів і зборів відносять формування та ре-
алізацію державної податкової політики у частині адміністрування податків, 
зборів, платежів, єдиного соціального внеску, а також боротьбу з правопору-
шеннями у цих сферах [2]. 

ЄСВ сформований на основі ставок, встановлених Законами України за 
відповідними фондами соціального страхування, які на сьогодні чинні зі зміна-
ми і доповненнями [3-6]. Ставки ЄСВ для юридичних осіб (ЮО) варіюються за-
лежно від класів професійного ризику виробництва підприємства, яких на цей 
час нараховується 67 і ставки диференційовані від 0,5-13,5 % [7]. 

Табл. 1. Формування ставок єдиного соціального внеску за І класом ризику 
Назва фондів соціального страхування Ставки ЮО Ставки ФО 

Пенсійний фонд 33,2 % 2 % 
Фонд соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності 1,4 % 1 % 

Фонд соціального страхування на випадок 
безробіття 1,6 % 0,6 % 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві (диференційовані ставки 0,56-13,5 %) 

0,56 (І клас 
ризику) - 

Разом: 36,76 % 3,6 % 

Законом України передбачено ставки на різні види доходів, адже 
об'єктом нарахування ЄСВ є: основна і додаткова заробітна плата, інші заохо-
чувальні і компенсаційні виплати. 

Необхідно відзначити, що ЄСВ нараховується в межах максимальної су-
ми доходу застрахованої особи, що дорівнює 17-ти розмірам прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб [7]. Впровадження єдиного соціального внеску 
зумовлює виникнення низки дискусій. Аналізуючи законодавчо-нормативні ак-
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ти та публікації з ЄСВ, можна відзначити переваги та недоліки його запрова-
дження [1-8]. 

Табл. 2. Ставки єдиного соціального внеску для юридичних і фізичних осіб 

Вид доходу Ставки нарахування 
для ЮО 

Ставки утри-
мань для ФО 

Заробітна плата і доходи прирівняні до неї 
36,76-49,7 % 

36,3 % (для бюджет-
них установ) 

3,6 % 

Винагороди за цивільно-правовими договорами 34,7 % 2,6 % 
Виплати за лікарняними листками 33,2 % 2 % 
Заробітна плата працюючих інвалідів 8,41 % 3,6 % 

Табл. 3. Переваги та недоліки запровадження ЄСВ за суб'єктами 
страхових відносин 

Страхувальники  
(роботодавці і наймані працівники) Орган доходів і зборів 

Переваги 
1) Найманих працівників запрова-

дження ЄСВ зацікавлює в легаліза-
ції заробітної плати, адже від цього 
залежить обсяг майбутніх пен-
сійних виплат  

1) Формування і ведення єдиного державного 
реєстру, що містить інформацію про плат-
ників ЄСВ та запобігає дублюванню стра-
ховими фондами функцій, пов'язаних із 
формуванням страхових засобів 

2) Спрощена система реєстрації плат-
ників ЄСВ (тільки в органі доходів 
і зборів) 

2) Єдина форма звітності та місце сплати 
ЄСВ дають змогу оперативно виявляти по-
рушення  

3) ЄСВ об'єднує у собі всі внески фон-
дів соціального страхування та 
зменшено витрати на сплату ЄСВ 
(з 7-ми платіжних доручень до 1-го 
у 2013 р.) 

3) Оптимізовано процедури реєстрації плат-
ників, їх обліку та контролю за повнотою 
нарахування та сплати внеску, своєчасніс-
тю подачі звітності 

4) Скорочення часу на звітування за 
ЄСВ (звітність у 4-и фонди соці-
ального страхування до одної в ор-
ган доходів і зборів з 1.10.2013 р.) 

4) Загальні правила нарахування та утриман-
ня ЄСВ і єдина форма звітності підвищу-
ють ефективність роботи 

5) Зменшення кількості перевірок та 
контроль за сплатою ЄСВ одним 
органом 

5) Скорочення адміністративних витрат фон-
дів на виконання функцій обліку і контро-
лю ЄСВ 

6) Підвищується платіжна дисципліна 
платників страхових внесків 

6) Забезпечується прозорість фінансових по-
токів для суб'єктів системи соціального 
страхування 

Недоліки 
1) Навантаження на фонд оплати пра-

ці підприємства не знизилися, що 
провокує "тінізацію" 

1) Введення ЄСВ суперечить принципу авто-
номності страхування (формування стра-
хових внесків за кожним видом страхуван-
ня) і призводить до втрати фінансової ста-
більності страхових фондів 

2) Великий розрив у часі при нараху-
ванні і виплаті за лікарняними лис-
тками 

2) Ведення додаткового обліку розрахунків 
за ЄСВ в особових картках в розрізі видів 
платежів 

3) Відсутність контролю за діяльністю 
фондів соціального страхування з 
боку профспілок і роботодавців 

3) Збільшення трудового навантаження 
(об'єму робіт) на працівників та відпові-
дальність за контроль сплати ЄСВ 
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4) Значно зросла відповідальність за 
несвоєчасну сплату ЄСВ 

4) Великий обсяг єдиної звітності з ЄСВ 

5) Збільшилось навантаження на фі-
зичних осіб-підприємців, адже крім 
сплати єдиного податку вони до-
датково сплачують ЄСВ 

5) Законодавчо-нормативні акти не спрямо-
вані на зменшення розміру ЄСВ за раху-
нок впровадження ефективних заходів що-
до зменшення рівня виробничого травма-
тизму 

Перші кроки у системі реформування системи державного соціального 
страхування зроблено. Можна відзначити ефективність функціонування меха-
нізму соціального страхування, за допомогою якого держава забезпечує соці-
альний захист населення. Запровадження ЄСВ покращило систему соціального 
страхування та удосконалило систему контролю і гарантій застрахованих осіб. 

Існування ряду недоліків зумовлює потребу більш детального опрацю-
вання і нормативного врегулювання проблемних питань. Для подальшого удос-
коналення системи соціального страхування необхідно: 

● ефективно управляти системою соціального страхування відповідно до діючої 
нормативної бази та удосконалити механізм розподілу ЄСВ; 

● ввести в майбутньому, з використанням єдиної системи збирання внесків, дру-
гий рівень обов'язкового пенсійного страхування (накопичувальні рахунки) та 
обов'язкове медичне соціальне страхування; 

● коригувати законодавчу і нормативну бази справляння ЄСВ в напрямі мініміза-
ції існуючих недоліків, спрямованих на зменшення розміру ЄСВ за рахунок 
впровадження ефективних заходів щодо зменшення рівня виробничого травма-
тизму та здійснення більш масштабних і раціональних змін у законодавстві на 
користь страхувальників і застрахованих осіб. 
Отже, запровадження єдиного соціального внеску є досить актуальною 

темою для досліджень та розробок, оскільки необхідним є подальше реформу-
вання системи соціального страхування в напрямку максимізації переваг вико-
ристання даного внеску. 
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Освещена актуальность работы, связанной с введением единого социального 
взноса (ЕСВ). Охарактеризован Закон Украины по единому социальному взносу и зако-
нодательные акты, которые внесли изменения в этот закон и которыми определены за-
конодательные условия функционирования единой общей системы администрирования 
налогов, сборов, платежей. Проведен анализ ЕСВ: порядок формирования ставок, пос-
тупления средств в орган доходов и сборов, распределение его между фондами соци-
ального страхования. Освещены позитивные и негативные стороны влияния ЕСВ на 
субъектов страховых отношений. Предложены направления дальнейшего развития сис-
темы социального страхования. 

Ключевые слова: система социального страхования, единый социальный взнос, 
формирование дифференциальных ставок ЕСВ, орган доходов и сборов. 

Novoselska L.I. The Single Social Contribution Analysis: Advantages and 
Disadvantages 

The urgency of the work connected with the introduction of a single social contribution 
(SSC) is highlighted. The Law of Ukraine on the single social contribution and legislation that 
made changes to the law and legal conditions that define the overall operation of a single 
system of administration of taxes, fees, charges are characterised. The analysis of the single 
social contribution namely rate formation order, revenues to revenue and duties authority, 
distributing it within the social insurance funds is made. The positive and negative aspects of 
the impact of the single social contribution on the holders of the insurance relationship are 
emphasized. Directions for further development of the social insurance system are provided. 

Key words: social insurance system, single social contribution, the formation of diffe-
rentiated single social contribution rates, revenue and duty authority. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ 
В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ 

Досліджено механізм управління інвестиційним процесом в Україні та її регіонах. 
Зокрема розглянуто національний механізм управління інвестиційним процесом, рин-
ковий механізм, механізм управління та інвестиційний механізм. Зазначено, що активі-
зація інвестиційної діяльності, яка забезпечила б високий рівень розвитку регіонів, не-
можлива без активізації діяльності всіх суб'єктів регіону в умовах дефіциту інвести-
ційних ресурсів, обмежених можливостей державної підтримки інвестування та наяв-
ності високого рівня ризиків для продовження висхідних тенденцій інвестиційної діяль-
ності. У підсумку зазначено, що державна інвестиційна політика має бути спрямована 
на впровадження дієвих механізмів стимулювання залучення вітчизняного та іноземно-
го капіталу та створення ефективної системи управління інвестиційними процесами у 
стратегічних галузях економіки України. 

Ключові слова: механізм управління інвестиційним процесом, національний ме-
ханізм управління інвестиційним процесом, ринковий механізм управління інвести-
ційним процесом, інвестиційна діяльність. 

Постановка проблеми. Серед значної кількості питань, які розгляда-
ються в сучасній економічній науці, проблема інвестицій та інвестиційного 
процесу належить до першочергових. У сучасних умовах стрімкого розвитку 
нових технологій інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення 
прогресивних структурних зрушень в економіці, поліпшення якісних показни-
ків діяльності як на мікро-, так і на макрорівнях. А чим більші обсяги інвести-
цій та вища їх ефективність, тим швидше відбувається відтворювальний про-
цес, здійснюються позитивні ринкові зрушення та перетворення. 


