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Постановка проблеми. Сучасна економічна та екологічна ситуація 

згубно впливає на стан здоров’я населення, особливо працюючого. В Україні не 

мало уваги приділяється соціальній політиці та забезпеченню населення. У 

державі діє система соціального страхування для всіх працюючих громадян і 

працедавців. Соціальне страхування є загальнообов’язковим і забезпечує захист 

прав людини у разі настання певного страхового випадку. Основним страховим 

випадком, на жаль, є тимчасова непрацездатність. 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності передбачає матеріальне забезпечення 

громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової 

втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-

інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, за рахунок бюджету 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що 

формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим 

ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених 

чинним законодавством. 

Отже, допомога з тимчасової непрацездатності – це один з предметів 

обліку заробітної плати працівників, тому його аналіз, перевірка і облік є 

досить важливим для бухгалтерії і бухгалтерського обліку підприємств взагалі.  

Метою статті є висвітлення основних особливостей призначення та 

порядок нарахування допомоги в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

Виклад основного матеріалу.  Порядок нарахування лікарняних є досить 

непростий. Доказом цього є численні запитання бухгалтерів і роботодавців,  

неодноразові роз’яснення уповноважених на те органів та часті зміни в 

законодавстві. Розглянемо цей порядок в розрізі чинних нормативно-правових 

актів. 



Підставою для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, 

порядок видачі якого передбачено Інструкцією № 455 [6]. Листок 

непрацездатності (рис. 1) подається до комісії (уповноваженого) із соціального 

страхування.  

Рис. 1. Бланк листка непрацезданості  

Якщо, крім основного місця роботи, працівник працює за сумісництвом, 

то оплата провадиться на підставі копії листка непрацездатності, засвідченої 

підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, та довідки про 

заробітну плату за шість останніх місяців з основного місця роботи. Інші 

документи не можуть бути підставою для призначення цього виду допомоги. 

Після ухвалення рішення комісії про оплату, оформляється відповідний 

протокол, і лікарняні листки передаються в бухгалтерію, де здійснюється 

розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності або допомоги по вагітності 

та пологах.  

Комісія звертає увагу на ті випадки, коли допомога по тимчасовій 

непрацездатності не призначається. Перелік таких випадків передбачений 



статтею 36 Закону України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням» 

[1]:  

Ø у разі одержання застрахованою особою травм чи захворювання 

при вчиненні нею злочину;  

Ø у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою 

ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби;  

Ø за час перебування під арештом і за час проведення судово-

медичної експертизи;  

Ø за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;  

Ø у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або 

травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного 

сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янінням;  

Ø за період перебування застрахованої особи у відпустці без 

збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з 

навчанням.  

Передбачено також, що застраховані особи, які в період отримання 

допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений 

для них лікарем, або не з'являються без поважних причин у призначений строк 

на медичний огляд, у т. ч. на ЛКК чи МСЕК, втрачають право на цю допомогу з 

дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням комісії.  

Якщо за рішенням комісії у виплаті допомоги було відмовлено, у листі 

непрацездатності зазначають причину відмови. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності видається з першого дня 

втрати працездатності до її поновлення або встановлення інвалідності, навіть 

якщо працівник у цей час був звільнений.  

Якщо працівник захворів в останній день роботи, листок 

непрацездатності, виданий з цього дня, оплачується на загальних підставах. 



Якщо особа захворіла після звільнення з роботи, допомога по тимчасовій 

непрацездатності не надається (надання допомоги законом не передбачено). 

Порядок обчислення допомог в зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності 

Визначення коефіцієнту страхового стажу 

Допомога по тимчасовій втраті непрацездатності виплачується 

застрахованим особам залежно від страхового стажу в розмірах, встановлених 

ст. 37 Закону [1]: 

Ø 60% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, 

що мають страховий стаж до п’яти років; 

Ø 80% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж від п’яти 

до восьми років; 

Ø 100% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж понад 

вісім років; 

Ø 100% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, 

зарахованим до 1 - 4 категорій осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; одному з батьків або особі, що їх заміняє та доглядає за хворою 

дитиною віком до 14 років, потерпілою від Чорнобильської катастрофи; 

ветеранам війни і особам, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 

р. №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

донорам, які мають право на пільгу, передбачену  статтею  10 Закону України 

"Про донорство крові та її компонентів"  зі змінами та доповненнями. 

Визначення розрахункового періоду для розрахунку середньої заробітної 

плати  

Згідно із пунктами 3, 4, 5 та 6 "Порядку обчислення середньої заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” затверджений 

Постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 розрахунковим періодом для 

розрахунку середньої заробітної плати є: 



Ø останні 6 календарних місяців роботи перед настанням страхового 

випадку, протягом яких застрахована особа працювала і за неї сплачувалися 

страхові внески, якщо застрахована особа пропрацювала понад 6 місяців;  

Ø фактично відпрацьовані календарні місяці перед настанням 

страхового випадку, протягом яких застрахована особа працювала і за неї 

сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа пропрацювала менше 6 

місяців; 

Ø фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку, 

протягом якого застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові 

внески, якщо застрахована особа пропрацювала менше одного місяця.  

Розрахунок середньоденної (середньогодинної) заробітної плати 

Згідно п. 7 Порядку [8], середня заробітна плата застрахованої особи 

обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що 

включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати (у тому  числі  в  натуральній  формі), які  визначаються  

згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону 

України "Про оплату праці" [3] (грошового забезпечення, розмір якого 

визначається згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють порядок та 

умови його виплати), та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних 

осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати 

зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких 

сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування.  

Відповідно ч. 1 ст. 2 Закону «Про оплату праці» [3]: 

1) основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно 

до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 

обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 

відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців; 

2) відповідно ч. 2 цього ж закону додаткова заробітна плата – це 

винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 



винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, 

гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; 

премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До такої 

заробітної плати відноситься (п.2.2 Інструкції № 5) [5]: суміщення професій 

(посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, 

виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, роботу у важких і 

шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, 

інтенсивність праці, роботу в нічний час, керівництво бригадою тощо; 

3) до інших заохочувальних та компенсаційних виплати належать 

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними 

системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні 

виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться 

понад встановлені зазначеними актами норми. 

Для врахування сум одноразових виплат при розрахунку середньої 

заробітної плати слід керуватися тільки положеннями п.9 Порядку [8] який 

свідчить, що для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та 

компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не 

передбачені актами законодавства або що провадяться понад встановлені 

зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно 

відпрацьованому часу у разі коли застрахована особа частину місяця в 

розрахунковому періоді не працювала з поважних причин: 

Ø тимчасова непрацездатність, 

Ø відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,  

Ø відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку та шестирічного віку за медичним висновком). 

При обчисленні середньої заробітної плати відповідно до п. 9 Порядку [8] 

включається заробітна плата в межах максимальної величини (граничної суми) 

заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), з якої сплачуються страхові 

внески до Фонду соціального страхування (таблиця 1).  



Середньоденна заробітна плата відповідно до п.14 Порядку № [8]  

обчислюється щляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної 

плати, з якої сплачувалися страхові внески на кількість відпрацьованих робочих 

днів у розрахунковому періоді. 

Таблиця 1 

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески 

Період дії  Розмір, грн.  

01.01.2013 - 30.11.2013 19499 грн. 

01.12.2013 - 31.12.2013 20706 грн. 

 

З 01.10.2011 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування дорівнює сімнадцяти 

розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних 

осіб (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464-VI). 

 

Відповідно до п.20 Порядку № 1266 визначення суми допомоги в зв’язку 

з тимчасовою втратю працездатності розраховується шляхом множення суми 

денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках 

середньоденної (середньогодинної) заробітної плати (доходу) залежно від 

страхового стажу на кількість днів (годин), які підлягають оплаті. 

Обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності 

Оплата лікарняних поділяється на дві частини:  

оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, (проводить 

роботодавець та відносить ці витрати до складу валових витрат підприємства). 

Порядок оплати цих днів регулюється “Порядком оплати перших п’яти днів 

тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної 

з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, 

установи, організації” затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р. №439; 



та оплату всіх інших днів починаючи з шостого дня непрацездатності, 

допомога виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) за весь період до відновлення 

працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності.  

Оплаті підлягають робочі дні (години) згідно з графіком роботи, що 

припадають на період тимчасової непрацездатності працівника. 

Оплата листків непрацездатності, починаючи з першого дня 

захворювання, здійснюється за рахунок коштів ФСС з ТВП в разі настання 

страхових випадків, передбачених пунктами 2–8 частини першої статті 35 

Закону, а саме [1]: 

Ø у разі необхідності догляду за хворою дитиною;  

Ø необхідності догляду за хворим членом сім'ї;  

Ø догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 

18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією 

дитиною;  

Ø карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;  

Ø тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного 

висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;  

Ø протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного 

підприємства; санаторно-курортного лікування. 

Приклад розрахунку та оплати листка непрацездатності розглянуто в 

таблиці 2.  

Таблиця 2 

Приклад розрахунку при тимчасовій втраті непрацездатності 
(листок непрацездатності з 01.11.2013 р. по 14.11.2013 р., загальне захворювання) 

Місяці 

розра-

хунково

го періо-

ду 

Кількість 

відпрацьо-

ваних робо-

чих днів 

Нараховано за місяць, 

грн. 

Сума виплат, 

які включаю-

ться до розра-

хунку серед-

ньої зарплати 

Середньо-

денна 

зарплата 



травень 17 2500,00 грн. – оклад 

200,00 грн. - премія 

3000,00 

11500,00/7

4 =155,41 

грн. 

червень 10 1500,00 грн. – оклад 

1000,00 грн. - відпускні 

1500,00 

липень 4 1000,00 грн. – відпускні 

500,00 грн. – оклад 

800,00 грн. – лікарняний 

(з 20.07 – 31.07) 

500,00 

серпень 21 3000,00 грн. - оклад 3000,00 

вересень -  

 

2500,00 грн. – 

лікарняний (з 01.09 – 

30.09) 

- 

жовтень 22 3500,00 грн. - оклад 3500,00 

Разом  74 17800,00 11500,00 

При страховому стажі понад 8 років: 

Оплата перших п’яти днів за рахунок підприємства: 5 роб. днів * 

155,41= 777,05 грн. 

Оплата за рахунок фонду: 5 роб. днів * 155,41 = 777,05 грн. 

При страховому стажі до 5 років: 

Оплата перших п’яти днів за рахунок підприємства: 5 роб. днів * 155,41 

* 60% = 466,23 грн. 

Оплата за рахунок фонду: 5 роб. днів * 155,41 * 60% = 466,23 грн. 

 

З 1 січня 2011 року в Україні у зв'язку з набранням чинності Закону 

України №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску за загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням» [2] змінилася система оплати допомог 

при тимчасовій втраті працездатності. При цьому Закон України від 18.01.2001 

р. №2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням» залишається чинним. 



Згідно зі ст. 21 Закону №2464 фінансують роботодавців для надання 

матеріального забезпечення виконавчі дирекції ФСС з ТВП. Підставою для 

отримання фінансування є заява-розрахунок, що містить інформацію про 

нараховане застрахованим особам матеріальне забезпечення за його видами, 

яка  подається до відділень фонду. Фінансування роботодавців здійснюється 

протягом 10 днів після надходження такої заяви.  

Роботодавець відкриває окремий поточний рахунок в банку, для 

отримання таких коштів, а бюджетні організації у відповідному органі 

Держказначейства. Згідно закону обліковуваються такі кошти на окремому 

субрахунку.  

Зазначені кошти має бути використано виключно для оплати зазначених 

у заяві-розрахунку виплат.  Після надходження коштів на рахунок 

роботодавець має розрахуватися із застрахованими особами. 

У разі, якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових 

коштів перевищує фактичні виплати, то невикористані страхові кошти 

повертаються до Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих 

днів після здійснення виплат в терміни передбачені законодавством. 

Після подання заяви-розрахунку фонд має перевірити правильність 

заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному 

реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про 

сплату ним єдиного внеску. Лише після цього кошти перераховуються для 

здійснення виплат. 

Крім цього щоквартально передбачається здача  звіту за формою Ф4-

ФСС з ТВП. За ФСС з ТВП зберігається право проводити  перевірку  

правильності використання страхових коштів.  

Це ускладнює роботу бухгалтера тому, що потрібно окремо формувати 

платіжні документи для виплати заробітної плати, щомісячно (в разі отриманні 

листків непрацездатності) подавати документи до фонду, та після фінансування 

фондом і ще раз готувати платіжні документи  для їх виплати. 



Отже, тимчасова непрацездатність може настати для кожного працівника. 

Бо в наш час на працююче населення впливає безліч негативних факторів: 

нестабільна економічна ситуація, жахлива екологія, невідповідні робочі умови, 

постійні стреси. А бухгалтер відповідно до чинних нормативно-правових актів 

повинен правильно здійснювати нарахування та виплату даних допомог, та 

правильно відображати їх в обліку. 
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