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АнотАція
Розглянуто особливості нарахування допомоги у зв’язку 

з тимчасовою непрацездатністю після зміни законодавства. 
Узагальнено досліджені питання за допомогою таблиць та діа-
грами. Описано бухгалтерські проведення для відображення 
нарахування матеріального забезпечення. Інтерпретовано те-
оретичний матеріал за допомогою прикладів. 
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АннотАция
Рассмотрены особенности начисления пособия по времен-

ной нетрудоспособности после изменения законодательства. 
Исследованные вопросы представлены с помощью таблиц и 
диаграммы. Описаны бухгалтерские проводки для отражения 
начисления материального обеспечения. Интерпретировано 
теоретический материал с помощью примеров.
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Аnnotation
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Постановка проблеми. З 1 січня 2015 р. 
були внесені зміни до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування» № 1105 (далі – Закон № 1105), на 
підставі яких втратив чинність Закон України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими по-
хованням» № 2240 (далі – Закон № 2240).

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Питання сфери соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
широко висвітлено у публікаціях таких авто-
рів: Л. Польовик, В. Циганенко, Г. Васільєв,  
В. Нагорний, С. Пантелійчук та інші.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей процесу нарахування та ві-
дображення в обліку матеріального забезпечення 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку зі змі-
ною нормативно-правових актів щодо врегулю-
вання сфери соціального страхування виникло 
чимало особливостей щодо обчислення допомоги 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Ст. 24 Закону № 1105 змінено розмір допо-
моги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 
залежно від страхового стажу. Така допомога 
виплачується застрахованим особам залежно 
від страхового стажу в таких розмірах:

1) 50% від середньої заробітної плати (дохо-
ду) – застрахованим особам, які мають страхо-
вий стаж до трьох років;

2) 60% від середньої заробітної плати (дохо-
ду) – застрахованим особам, які мають страхо-
вий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70% від середньої заробітної плати (дохо-
ду) – застрахованим особам, які мають страхо-
вий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100% від середньої заробітної плати (до-
ходу) – застрахованим особам, які мають стра-
ховий стаж понад вісім років [1].

Таблиця 1
Залежність допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю від страхового стажу

№ 
п/п Страховий стаж

Для страхових 
випадків до 
01.01.2015 р.

Для страхових 
випадків після 
01.01.2015 р.

Особливості

1. До 3-х років 60% 50%
Якщо страховий випадок настав  

до 01.01.2015 р, керуємось Законом № 2240; 
після 01.01.2015 р. – Законом № 1105

2. Від 3-х до 5-и років 60% 60% -

3. Від 5-и до 8-и років 80% 70%
Якщо страховий випадок настав  

до 01.01.2015 р., керуємось Законом № 2240; 
після 01.01.2015 – Законом № 1105

4. Понад 8 років 100% 100% _
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Порівняння попереднього і нового порядку 
врахування величини стажу при розрахунку 
матеріального забезпечення у зв’язку з тимча-
совою втратою працездатності відобразимо за 
допомогою таблиці 1 «Залежність допомоги у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю від ве-
личини страхового стажу».

Як бачимо на рисунку 1 «Порівняння за-
лежності розміру матеріального забезпечен-
ня від величини страхового стажу до і після 
01.01.2015 р.» бачимо, що впровадження Зако-
ну № 1105 передбачає також скорочення видат-
ків фонду на фінансування допомоги у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непра-
цездатності внаслідок захворювання або травми, 
непов’язаної з нещасним випадком на виробни-
цтві, здійснюється за рахунок коштів робото-
давця відповідно до Порядку оплати перших 
п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслі-
док захворювання або травми, непов'язаної з 
нещасним випадком на виробництві, за раху-
нок коштів підприємства, установи, організації 
(далі – Порядок) [2]. Тобто беремо до уваги роз-
мір розрахованої суми відповідно до страхового 
стажу в розмірі 60%, 80% чи 100%.

У п. 5 Порядку вказано, що дні тимчасової 
непрацездатності застрахованій особі оплачу-
ються залежно від страхового стажу в розмірах, 
аналогічних до розмірів, прописаних в Законі 
№ 2240. Тобто для приведення вже наявного 
законодавства до норм нововведених змін, слід 
доопрацювати Порядок згідно з Законом, де ці 
зміни внесено. 

Особливості розрахунку та відображення 
розрахунків за соціальним страхуванням у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
в обліку розглянемо за допомогою ситуативних 
прикладів.

Приклад 1. Потрібно нарахувати допомогу у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, якщо 
відомо, що О.О. Фурович влаштувалась на робо-
ту за трудовим договором в ТзОВ «Метмал» на 
посаду менеджера зі збуту 1 серпня 2014 р. По-
садовий оклад становить 2 400,00 грн щомісяця. 
22 грудня 2014 р. О.О. Фурович отримує листок 
непрацездатності на період з 22 грудня 2014 до 
31 грудня 2014 р. Потрібно розрахувати допо-
могу у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності, якщо це її перше робоче місце. За відпра-
цьований період у відпустці 
чи на лікарняному особа не 
була. Підприємство нарахо-
вує ЄСВ в розмірі 37,58%.

Оскільки період лікар-
няного розпочинається  
22 грудня 2014 р., при 
розрахунку допомоги бу-
демо керуватись Законом 
№ 2240. Відповідно до цьо-
го, беремо повні місяці від-
працьованого періоду (хоч 
він менший, ніж 6 місяців).

Дані для розрахунку наведено в таблиці 2 
«Розрахунок середньоденної заробітної плати 
для працівниці О.О. Фурович».

Таблиця 2
Розрахунок середньоденної заробітної плати 

для працівниці О.О. Фурович 

Місяць

Зарплата 
(відповідно до 
відпрацьова-
них днів), грн

Кіль-
кість 

робочих 
днів 

Кількість від-
працьованих 
робочих днів 

щомісяця 
Серпень 2 400 20 20
Вересень 2 400 22 22
Жовтень 2 400 23 23
Листопад 2 400 20 20
ПІДСУ-
МОК 9 600 Х 85

Розраховуємо середньоденну заробітну пла-
ту: 9 600: 85 = 112,94 грн.

Варто зазначити, що в зв’язку з тим, що  
О.О. Фурович має страховий стаж менший, ніж 
5 років, то розмір допомоги у зв’язку з тимча-
совою втратою працездатності складатиме лише 
60% від розрахованої суми. Страховий випадок 
настав до 1 січня 2015 року, тому керуємося 
нормами Закону № 2240.

Визначимо розмір допомоги за перших 
п’ять днів (перших 5 днів є робочими – з 22 до  
26 грудня) за рахунок підприємства для  
О.О. Фурович: 112,94 * 5 * 0,6 = 338,82 грн.

Визначимо розмір допомоги за наступні 
дні (робочі дні з 29 до 31 грудня) за рахунок 
фонду для О.О. Фурович: 112,94 * 3 * 0,6 = 
203,29 грн.

Попередні розрахунки відобразимо за допо-
могою бухгалтерських проведень в таблиці 3 
«Кореспонденція рахунків щодо нарахування 
допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездат-
ністю».

Введемо додаткову умову, за якою О.О. Фуро-
вич з 1 грудня 2014 р. працює за сумісництвом 
у відділі збуту іншої компанії – ТзОВ «Захід-
ний горизонт». Її щомісячний оклад становить 
2 150,00 грн. Працівниця подала до бухгалте-
рії копію листка непрацездатності, виданого в 
установленому порядку, засвідчену підписом 
керівника і печаткою за основним місцем ро-
боти та довідку про середню заробітну плату за 
основним місцем роботи. 
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Рис. 1. Порівняння залежності розміру матеріального забезпечення  
від величини страхового стажу до і після 01.01.2015 р.
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Таблиця 3
Кореспонденція рахунків  

щодо нарахування допомоги у зв’язку  
з тимчасовою непрацездатністю

№ Зміст операції Дт Кт Сума

1.

Нараховано:
Допомогу за рахунок під-

приємства 93 663 338,82

Допомогу за рахунок Фон-
ду соцстраху 378 663 203,29

2.

Нарахований ЄСВ:
На допомогу за рахунок 
підприємства (37,58%) 94 651 127,33

На допомогу за рахунок 
фонду (37,58%) 94 651 76,40

3.

Утриманий ЄСВ:
З допомоги за рахунок 
підприємства (2,0%) 663 651 6,78

З допомоги за рахунок 
фонду (2,0%) 663 651 4,07

4.

Утриманий ПДФО:
З допомоги за рахунок 

підприємства
 (338,82 – 6,78) * 0,15

663 641 49,81

З допомоги за рахунок 
фонду

 (203,29 – 4,07) * 0,15
663 641 29,88

5.

Утримано військовий збір
З допомоги за рахунок 
підприємства (1,5%) 663 641 5,08

З допомоги за рахунок 
фонду (1,5%) 663 641 3,05

6.
Видано з каси:

Допомога з ТВП за раху-
нок підприємства 663 301 277,15

7. Надійшла допомога від 
фонду на окремий рахунок 311 378 203,29

8.

Видана допомога з ТВП 
за рахунок Фонду після 
компенсації фондом на 

окремий рахунок

663 301 166,29

Бухгалтер здійснює розрахунок середньоден-
ної заробітної плати. 

Для цього потрібно розрахувати суму отри-
маної заробітної плати за фактично відпрацьо-
вані дня в грудні (з 1 до 21 грудня – 15 робочих 
днів): 2 150,00 * 15: 23 = 1 402,17 грн. 

Визначимо середньоденну заробітну плату: 
1 402,17: 15 = 93,47 грн.
 О.О. Фурович має страховий стаж менше 

ніж 5 років, то розмір допомоги у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності складати-
ме лише 60% від розрахованої суми. Страховий 
випадок настав до 1 січня 2015 р., тому керує-
мося нормами Закону № 2240.

Розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю за рахунок роботодавця для О.О. Фу-
рович становитиме: 93,47 * 5 * 0,6 = 280,41 грн.

Розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою не-
працездатністю за рахунок фонду для Фурович 
О.О. становитиме: 93,47 * 3 * 0,6 = 168,25 грн.

Бухгалтерські записи попередніх розрахун-
ків будуть аналогічними.

Якщо у О.О. Фурович продовжуватиме хво-
ріти, їй буде видано додатковий листок непра-
цездатності (подовження попереднього), скажі-
мо, на 14 календарних днів на період з 1 січня 
2015 р. до 14 січня 2015 р. Для розрахунку до-
даткової допомоги у зв’язку з тимчасовою не-
працездатністю слід використовувати розмір 
середньоденної заробітної плати, раніше обчис-
лений для первинного листка непрацездатності, 
незважаючи на те, що страховий випадок на-
став після 1 січня 2015 р.

З 1 до 14 січня 2015 р. – 8 робочих днів. 
Отже, по ТзОВ «Метмал» додаткова допомога у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за ра-
хунок фонду для О.О. Фурович становитиме: 
112,9 * 8 * 0,6 = 542,11 грн.

По ТзОВ «Західний горизонт» розмір допо-
моги за рахунок фонду для О.О. Фурович скла-
де: 93,47 * 8 * 0,6 = 448,66 грн. 

В бухгалтерському обліку такі операції бу-
дуть відображені аналогічно до попередніх.

Приклад 2. Потрібно нарахувати допомогу у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, якщо 
відомо, що А.А. Стороженко влаштувалась на 
своє перше місце роботи за трудовим договором 
в ТзОВ «Арінка» на посаду бухгалтера 1 серпня 
2014 р. Посадовий оклад становить 4 100 грн 
щомісяця. 30 січня 2015 р. А.А. Стороженко 
отримує листок непрацездатності у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності на період з 
30 січня 2015 до 6 лютого 2015 р.

Оскільки страховий випадок настав після  
1 січня 2015 р., то при розрахунку допомоги 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
слід керуватися нормами Закону № 1105. Роз-
рахунковий період повинен складати 6 повних 
місяців. А.А. Стороженко відпрацювала 5 по-
вних місяців, тому під час розрахунку беремо 
їх до уваги. Дані для розрахунку наведено в та-
блиці 4 «Розрахунок середньоденної заробітної 
плати для працівниці А.А. Стороженко».

Таблиця 4
Розрахунок середньоденної заробітної плати 

для працівниці А.А. Стороженко 

Місяць

Зарплата 
(відповідно до 
відпрацьова-
них днів), грн

Кіль-
кість 

робочих 
днів 

Кількість від-
працьованих 
робочих днів 

щомісяця 
Серпень 4 100 20 20
Вересень 4 100 22 22
Жовтень 4 100 23 23
Листопад 4 100 20 20
Грудень 4 100 23 23
ПІДСУ-
МОК 20 500 Х 108

Розраховуємо середньоденну заробітну пла-
ту: 20 500: 108 = 189,81 грн.

Страховий стаж А.А. Стороженко складає 
лише 5 місяців. Відповідно до норм нового за-
конодавства, з 1 січня 2015 р. при розрахунку 
допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
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цездатності за рахунок коштів фонду для таких 
працівників потрібно користуватися ставкою 
50%. Однак при розрахунку допомоги за раху-
нок підприємства, надалі керуємось постановою 
КМУ від 06.05.2001 року № 439, тобто при роз-
мірі страхового стажу до 5 років беремо до розра-
хунку 60% від середньоденної заробітної плати.

Визначимо розмір допомоги у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю за рахунок 
підприємства (з 30 січня – 5 календарних 
днів, з них 3 робочі) для А.А. Стороженко:  
189,81 * 3 * 0,6 = 341,66 грн.

Розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю за рахунок коштів фонду 
(з 4 лютого до 6 лютого – 3 робочі дні) для  
А.А. Стороженко: 189,81 * 3 * 0,5 = 284,72 грн.

При розрахунку слід звернути увагу на 
обмеження, зазначені в ч. 4 ст. 19 Закону 
№ 1105. Застраховані особи, які протягом 
дванадцяти місяців перед настанням страхо-
вого випадку за даними Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування мають страховий стаж менше ніж 
6 місяців, мають право на матеріальне забезпе-
чення відповідно до закону у випадку допомоги 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, ви-
ходячи з нарахованої заробітної плати, з якої 
сплачуються страхові внески, але в розрахунку 
на місяць не вище за розмір мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом у місяці на-
стання страхового випадку [1].

Мінімальна заробітна плата в січні 2015 р. 
становить 1 218,00 грн. Розмір допомоги у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
для А.А. Стороженко в розрахунку на місяць 
становитиме: 341,66 + 94,91 * 17 = 1904,64 
грн. У зв’язку з тим, що в умові вказано, що 
посада бухгалтера у ТзОВ «Арінка» є першим 
місцем роботи для А.А. Стороженко, а стра-
ховий стаж складає лише 5 місяців, то розмір 
допомоги з тимчасової непрацездатності в роз-
рахунку на місяць не може перевищувати зна-
чення 1 218,00 грн. Отже, розрахуємо суму 
матеріального забезпечення за рахунок фонду, 
за 3 робочі дні, згідно з новим законодавством:  
1 218 грн: 20 р.д. * 3 = 182,70 грн, де 20 – кіль-
кість робочих днів у лютому 2015 р. Нараху-
вання матеріального забезпечення з вагітності 
та пологів відобразимо за допомогою бухгалтер-
ських проведень (таблиця 5 «Кореспонденція 
рахунків щодо нарахування допомоги по тим-
часовій непрацездатності»). 

Варто також зазначити, що обмеження суми 
матеріального забезпечення, що зазначені в 
ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, стосуються лише 
тих працівників, в яких загальний страховий 
стаж менший, ніж півроку. Якщо працівник 
працює на підприємстві менше ніж 6 місяців, 
але раніше працював в інших організаціях, то 
він повинен у разі настання страхового випадку 
пред’явити до бухгалтерії довідку з Пенсійного 
фонду про нараховану йому раніше заробітну 
плату, а також про раніше сплачений ЄСВ.

Таблиця 5
Кореспонденція рахунків  

щодо нарахування допомоги у зв’язку  
з тимчасовою втратою працездатності

№ Зміст операції Дт Кт Сума

1.

Нараховано:
Допомогу за рахунок під-

приємства 92 663 341,66

Допомогу за рахунок Фонду 
соцстраху 378 663 182,70

2.

Нарахований ЄСВ:
На допомогу за рахунок під-

приємства (37,58%) 94 651 128,40

На допомогу за рахунок 
фонду (37,58%) 94 651 68,66

3.

Утриманий ЄСВ:
З допомоги за рахунок під-

приємства (2,0%) 663 651 6,83

З допомоги за рахунок фон-
ду (2,0%) 663 651 3,65

4.

Утриманий ПДФО:
З допомоги за рахунок під-
приємства (341,66 – 6,83) * 

0,15
663 641 50,22

З допомоги за рахунок фон-
ду (182,70 – 3,65) * 0,15 663 641 26,86

5.

Утримано військовий збір
З допомоги за рахунок під-

приємства (1,5%) 663 641 5,12

З допомоги за рахунок фон-
ду (1,5%) 663 641 2,74

6.
Видано з каси:

Допомога з ТВП за рахунок 
підприємства 663 301 279,49

7. Надійшла допомога від фон-
ду на окремий рахунок 311 378 182,70

8.

Видана допомога з ТВП за 
рахунок фонду після ком-

пенсації фондом на окремий 
рахунок

663 301 149,45

Приклад 3. І.Є. Пряник подав до розрахун-
ку в бухгалтерію взуттєвої фабрики лікарня-
ний листок з тимчасової непрацездатності.  
І.Є. Пряник, який належить до 4-ї категорії 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. І.Є. Пряник працює на 
виробництві протягом шести років. Останні 
шість місяців працівник не був у відпустці чи 
на лікарняному. Посадовий оклад становить  
2 100 грн щомісяця. Період непрацездатності – з  
23 грудня 2014 р. до 29 грудня 2014 р. Од-
ночасно з листком-непрацездатності І.Є. Пря-
ник подав до бухгалтерії копію посвідчення 
потерпілого від Чорнобильської катастрофи 
4-ї категорії.

Насамперед слід зазначити, що оскільки 
листок непрацездатності виданий 23 грудня 
2014 р. (до 1 січня 2015 р.), то працівнику, який 
належить до 4-ї категорії осіб, що постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, розмір 
середньоденної допомоги буде розраховано з 
коефіцієнтом 100%, незалежно від стажу (для 
осіб зі стажем від 5-и до 8-и років передбачено 
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відшкодування 80% середньоденного заробітку 
при настанні страхових випадків).

Враховуючи те, що з 1 січня 2015 р. ст. 23 
«Компенсації та пільги громадянам, віднесеним 
до 4 категорії» Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796 
від 28.02.1991 р., виключено пільгу щодо ви-
плати допомоги у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю, визначена п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону 
№ 1105, особам, які належать до 4-ї категорії 
осіб, що постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, за страховими випадками, 
що настали після 1 січня 2015 р., не надається.

Тобто при настанні страхового випадку для 
такого працівника після 1 січня 2015 р. суму 
допомоги варто розраховувати на загальних під-
ставах без застосування пільги. Основні дані для 
обчислення допомоги з тимчасової непрацездат-
ності наведемо в таблиці 6 «Розрахунок серед-
ньоденної заробітної плати для І.Є. Пряник».

Розраховуємо середньоденну заробітну пла-
ту: 12 600: 131 = 96,18 грн.

Визначимо розмір допомоги за рахунок під-
приємства для І.Є. Пряник: 96,18 * 4 = 384,72 
грн.

Визначимо розмір допомоги за рахунок ко-
штів фонду для І.Є. Пряник: 96,18 * 1 = 96,18 
грн. Нарахування матеріального забезпечення 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю відо-
бражається на рахунках бухгалтерського облі-
ку аналогічно до попередніх прикладів.

Припустимо, що на листку непрацездатнос-
ті є відмітка «порушення режиму» 25 грудня 
2014 р. В такому разі день порушення режиму 
не фінансується. Тобто допомога за рахунок ко-
штів підприємства мала б становити: 

96,18 * 3 = 288,54 грн.

Таблиця 6
Розрахунок середньоденної заробітної плати 

для І.Є. Пряник 

Місяць

Зарплата 
(відповідно до 
відпрацьова-
них днів), грн

Кіль-
кість 
робо-
чих 
днів 

Кількість від-
працьованих 
робочих днів 

щомісяця 

Липень 2 100 23 23
Серпень 2 100 20 20
Вересень 2 100 22 22
Жовтень 2 100 23 23
Листопад 2 100 20 20
Грудень 2 100 23 23
ПІДСУМОК 12 600 Х 131

Приклад 4. Працівниця швейної фабрики 
Д.М. Ниточка подала до розрахунку в бухгал-
терію взуттєвої фабрики лікарняний листок з 
тимчасової втрати працездатності з догляду за 
хворою дитиною. Доньці Д.М. Ниточки зараз 
13 років. Д.М. Ниточка працює на виробни-
цтві протягом шести років. Останні шість міся-
ців працівниця не була на лікарняному, але з  

15 червня 2014 р. до 5 липня 2014 р. вона була 
у черговій відпустці. Посадовий оклад стано-
вить 2 100 грн щомісяця. Період непрацездат-
ності – з 9 січня 2015 р. до 19 січня 2015 р.

Листок непрацездатності з догляду за хво-
рою дитиною до 14 років надається не більш як 
за 75 календарних днів протягом календарного 
року: з першого дня за рахунок коштів фонду, 
але не більше 14 календарних днів. Отож, лі-
карняний листок виданий правильно, беремо 
його до розрахунку.

Згідно з листом Міністерства праці та со-
ціальної політики України від 08.07.2002 р. 
№ 20-443 суми оплати праці у випадках збе-
реження середньої заробітної плати (в період 
простою, виконання державних і громадських 
обов'язків, оплата відпусток) за періоди, коли 
застрахована особа не працювала, не включа-
ються до розрахунку страхових виплат.

Розрахунковий період повинен складати 6 
повних місяців. Дані для розрахунку наведено 
в таблиці 7 «Розрахунок середньоденної заро-
бітної плати для працівниці Д.М. Ниточки».

Таблиця 7
Розрахунок середньоденної заробітної плати 

для працівниці Д.М. Ниточки 

Місяць

Зарплата 
(відповідно до 
відпрацьова-
них днів), грн

Кіль-
кість 
робо-
чих 
днів 

Кількість від-
працьованих 
робочих днів 

щомісяця 

Липень 1 734,78 23 19
Серпень 2 100 20 20
Вересень 2 100 22 22
Жовтень 2 100 23 23
Листопад 2 100 20 20
Грудень 2 100 23 23
ПІДСУМОК 12 234,78 Х 108

Визначимо розмір середньоденної заробіт-
ної плати для Д.М. Ниточки: 12 234,78: 108 = 
113,29 грн.

Допомога з догляду за хворою дитиною з 
першого дня оплачується за рахунок коштів 
фонду. Страховий стаж Д.М. Ниточки складає 
6 років. Відповідно до норм нового законодав-
ства з 1 січня 2015 р. при розрахунку допомоги 
з тимчасової втрати працездатності за рахунок 
коштів фонду для таких працівників (страхо-
вий стаж від 5-и до 8-и років) потрібно користу-
ватися ставкою 70%. 

Визначимо розмір допомоги у зв’язку з тим-
часовою непрацездатністю з догляду за рахунок 
коштів фонду (з 9 до 19 січня – 7 робочих днів): 
113,29 * 7 * 0,7 = 555,12 грн. Нарахування мате-
ріального забезпечення з догляду за хворою дити-
ною відображається на рахунках бухгалтерського 
обліку аналогічно до попередніх прикладів.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Отже, було розглянуто кілька осно-
вних випадків нарахування матеріального за-
безпечення у зв’язку з тимчасовою втратою 
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працездатності за листками непрацездатності, 
виданими як до 1 січня 2015 р., так і після 
цього періоду. Однак впровадження зазначених 
змін згідно з новим законодавством від 1січня 
2015 р. потребує додаткового перегляду інших 
нормативних актів, зокрема потрібно доопрацю-
вати Порядок, а також внести зміни до бланку 
листка непрацездатності для більш зручного і 
повнішого відображення розрахунків. Детальне 
вивчення чинного законодавства, опрацювання 
відповідних роз’яснень є необхідною умовою 
грамотного ведення бухгалтерського обліку; а 
законодавчі зміни дозволять ефективніше ви-
користовувати кошти Фонду соціального стра-

хування у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності.
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