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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯУПРАВЛІННЯ 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

 

Захист громадян від наслідків соціальних ризиків постає одним з 

першочергових завдань сучасної соціально-орієнтованої держави. 

Незабезпеченість працюючої особи внаслідок хвороби, безробіття, нещасного 

випадку на виробництві стає для людинипроблемою, а для ринкової економіки 

– явищем постійним та масовим. Тому виникає об’єктивна необхідність 

науково-обґрунтованого управління системою соціального страхування через 

проведення відповідної держаної політики. Право на соціальний захист 

гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за 

рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а 

також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням 

мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними [1]. 

У зв’язку з упровадженням у 2011 році єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування створений Державний 

реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування [2]. Реєстр 

соціального страхування запроваджено з метою забезпечення ведення обліку 

платників і застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного 

соціального страхування та їх ідентифікації, накопичення, зберігання та 
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автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску. 

Також реєстр містить відомості про набуття застрахованими особами права на 

отримання страхових виплат та порядок здійснення обміну інформацією з 

Державного реєстру між фондами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. До реєстру застрахованих осіб вносяться відомості, 

які подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, 

установами, організаціями, військовими частинами та органами, які 

виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до 

законодавства. 

Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових 

платежів – це автоматизований банк даних, створений для забезпечення 

єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, 

збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових 

фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр 

фізичних осіб-платників податків(табл.1). 

Таблиця 1.  

Відомості, що входять до Реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 

Реєстр страхувальників Реєстр застрахованих осіб 

 ідентифікаційний код юридичних осіб; 

 ідентифікаційний номер фізичних осіб-

платниківподатків; 

  найменування; 

  місцезнаходження (для юридичної особи 

та місце реєстраціїмісця проживання або 

місцефактичногопроживання (для 

фізичної особи); 

 форма власності; 

 види економічної діяльності, в тому числі 

основний; 

 клас професійного ризику виробництва; 

 кількість працівників на дату подання 

звітності та осіб,які виконують роботи 

(надають послуги) за цивільно-

правовимидоговорами. 

 дата народження; 

 стать; 

 громадянство; 

 сума сплаченого єдиного внеску та 

дохід, з якого сплачено страхові 

внески за відповідний місяць ; 

 позначка про особливі умови 

праці, що дають право на пільги з 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; 

 кількість відпрацьованих 

календарних днів (годин) за 

відповідний місяць; 

 здійснення виплат за окремими 

видами страхування. 



84 

Реєстр це організаційно-технічна система, призначена для накопичення, 

зберігання та використання інформації, не лише здатен забезпечити повноту та 

надійність персоніфікованого обліку єдиного внеску, а й є унікальним 

джерелом продукування статистичних даних про застрахованих осіб та 

платників єдиного внеску [3]. 

Фонди соціального страхування складають звіти про результати своєї 

діяльності, подають їх Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України, 

Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, 

центральним органам виконавчої влади та оприлюднюють у засобах масової 

інформації. Всі дані розміщено на офіційних сайтах Міністерства праці та 

соціальної політики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, Пенсійного фонду та Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття. Обмін інформацією між Пенсійним фондом, що веде Державний 

реєстр, та фондам і загально обов'язкового державного соціального страхування 

здійснюється на безоплатній основі на центральному рівні.  

Інформаційне забезпечення та прийняття ефективних управлінських 

рішень в соціальній сфері має базуватися на розгалуженій системі соціальних 

показників. Інформаційні можливості Реєстру, їх використання у практиці 

статистичного спостереження дозволить підвищити достовірність статистичних 

даних, сприятиме посиленню аналітичної функції органів державної 

статистики. Комплексне використання даних із різних інформаційних джерел 

дає змогу зменшити навантаження на органи державної статистики, підвищить 

якість інформаційного забезпечення аналізу системи соціального страхування. 

У системі соціальних позабюджетних фондів потрібно запровадити досконалі, 

науково обґрунтовані методи планування доходів і видатків, впорядкувати 

облік і звітність, посилити результативність контролю за рухом фінансових 

ресурсів, створення достатньої економічної основи забезпечення 

відшкодування основних фінансових ризиків, що вимагає встановлення 
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обґрунтованого розміру тарифів страхових внесків.Формування системи 

статистичного забезпечення соціального страхування сприятиме підготовці 

обґрунтованих та ефективних управлінських рішень, спрямованих на 

підвищення якості і рівня життя населення України. Залежність 

розвиткусистеми соціального захисту населення України від економічного 

зростання та соціально – політичної стабільності країни, а такожвід політики у 

цій сфері спонукає до глибокого статистичного дослідження функціонування 

системи соціального страхування України в тісному зв’язку з іншими 

соціально-економічними явищами.  
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