
Чи є базою нарахування ЄВ заробітна плата учнів та слухачів 

учбових закладів, яка виплачується їм при проходженні 

виробничої практики? 
ЗІР, категорія 301.03 

Відносини у сфері державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) регулюються виключно 

Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями               

(далі – Закон № 2464). 

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 платниками ЄВ є, зокрема, 

роботодавці. 

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 базою для нарахування ЄВ для 

зазначених платників є суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за 

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

та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно 

до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та 

доповненнями та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) 

за цивільно-правовими договорами. 

Відповідно до частини другої ст. 53 Закону України від 05 вересня 2017 року                   

№ 2145-VIII «Про освіту» із змінами та доповненнями на час виробничого навчання і 

практики здобувачам освіти (вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, 

аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом 

та формою здобуття освіти) забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови 

праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, 

установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і 

практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється 

використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою 

програмою. 

Законом України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР «Про професійно-технічну 

освіту» із змінами та доповненнями визначено правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для 

професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у 

кваліфікованих робітниках. 

Відповідно до пп. 7 та 8 Порядку надання робочих місць для проходження учнями, 

слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та 

виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                            

від 07 червня 1999 року № 992 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 992), учні, 

слухачі учбових закладів, які згідно з договором, укладеним між закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти та підприємством, проходять виробничу практику та 

виробниче навчання на підприємстві, не включаються до складу (списку) і штатного 

розпису працівників підприємства. 

При цьому всі організаційні моменти проходження виробничої практики та 

виробничого навчання в кожному конкретному випадку визначаються положеннями 

договору, укладеного навчальним закладом і підприємством. 

Згідно з п. 10 Порядку № 992 з моменту розподілу учнів, слухачів закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти на робочі місця або навчально-виробничі 



ділянки на них відповідно до законодавства про охорону праці поширюються права та 

обов’язки щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії  

та безпеки життєдіяльності, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і 

норм, що діють на підприємстві, з відповідних професій, спеціальностей і рівнів 

кваліфікації робітників та службовців. Учні, слухачі підлягають соціальному та іншому 

страхуванню нарівні з відповідними працівниками підприємства.  

Тобто учні, слухачі закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які 

проходять виробничу практику, не включаються до складу (списку) робітників 

підприємства, однак на них повною мірою розповсюджуються правила внутрішнього 

трудового розпорядку і положення інших внутрішніх актів і розпоряджень підприємства. 

Також п. 17 Порядку № 992 встановлено, що за фактично виконаний обсяг робіт 

учнями, слухачами за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до 

виробничих завдань підприємство нараховує їм заробітну плату згідно з установленими 

системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням 

коефіцієнтів, доплат і надбавок. 

Нараховані учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти або виплачуються їм безпосередньо 

підприємством не пізніше п’яти днів після виплати заробітної плати працівникам 

підприємства. 

П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і 

виробничої практики учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, може 

бути спрямовано на рахунок закладу освіти для провадження його статутної діяльності, 

зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення 

культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи, з яких не більш як 15 відс. коштів 

може бути спрямовано на преміювання майстрів виробничого навчання, педагогів 

професійного навчання за безпосередню підготовку учнів, якісну організацію та 

виконання освітніх програм з виробничого навчання на підприємстві і виробничої 

практики відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи (абзац перший п. 

18 Порядку № 992). 

Порядок укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та 

організаціях затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року 

№ 20 із змінами та доповненнями.  

У разі коли в період стажування зазначена вище особа виконує професійні роботи, 

підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих 

завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати 

праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахування коефіцієнтів, доплат і 

надбавок. 

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170 

затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на 

які не нараховується єдиний внесок, до якого не включено виплати, які виплачує 

підприємство стажисту (практиканту) за виконання ним у період стажування професійних 

робіт. 

Отже, суми заробітної плати, які виплачує підприємство учням та слухачам учбових 

закладів при проходженні ними виробничої практики, є базою для нарахування ЄВ,                

який, у цьому випадку, нараховує підприємство. 


