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Одним із найважливіших за значущістю об'єктів соціального 
захисту громадян є їх життя та здоров'я, що багато в чому визна-
чає міру їх адаптації до економічної ситуації, яка зазнає постійних 
змін. Невипадково статтею 49 Конституції України право на охо-
рону здоров'я визнається природним невід'ємним і непорушним. 
Суспільство й держава, відповідальні перед сучасним і майбутніми 
поколіннями за рівень їх здоров'я, забезпечують у діяльності дер-
жави пріоритетність охорони здоров'я, поліпшення умов праці, 
навчання, побуту й відпочинку населення, розв'язання екологіч-
них проблем, удосконалення медичної допомоги й запровадження 
здорового способу життя. Вагому роль у цьому відіграє загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності. Разом з цим на практиці виникає 
чимало питань під час реалізації громадянами такого права, зок-
рема процедура видачі та оплати листків тимчасової непрацезда-
тності є складною та формалізованою. 

Основний зміст правовідносин із загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності становить право застрахованої особи на мате-
ріальне забезпечення й отримання соціальних послуг, і кореспон-
дуючий йому обов’язок страховика забезпечити їх фінансування й 
виплату за рахунок коштів, основним джерелом яких є страхові 
внески страхувальника й застрахованої особи. Зазначене відпові-
дає преамбулі Закону1, за якою цим законодавчим актом встанов-
лено гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та поло-

                                                 
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що-

дореформування загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та легалізації фонду оплати праці: Закон України від 
28.12.2014 р. №77-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. №11. 
Ст. 75. 
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гами, від нещасного випадку на виробництві та професійного за-
хворювання, охорони життя та здоров’я. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захво-
рювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виро-
бництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом 
застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності 
за весь період до відновлення працездатності або до встановлення 
медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встанов-
лення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи ін-
валідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період 
втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених зако-
нодавством. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатно-
сті внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 
випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів робо-
тодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непра-
цездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому 
порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом 
– копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і 
печаткою за основним місцем роботи. Порядок і умови видачі, 
продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення кон-
тролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом. 

Цікавим є питання щодо обов’язковості попередження пра-
цівником роботодавця про відкриття листка непрацездатності, 
оскільки на практиці роботодавці вимагають вчинення таких дій. 
Зауважимо, що нормативними актами такого обов’язку працівни-
ка не передбачено, разом з цим відповідну процедуру доцільно 
регламентувати в правилах внутрішнього трудового розпорядку. 
Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях 
визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які 
затверджуються трудовими колективами за поданням роботодав-
ця і виборного органу первинної профспілкової організації (проф-
спілкового представника) на основі типових правил (ч. 1 ст. 142 
КЗпП України). Типові правила внутрішнього трудового розпоря-
дку для робітників та службовців підприємств, установ, організа-
цій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1984 р. 
№ 213, діють на території України відповідно до постанови Верхо-
вної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території Украї-
ни окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991  
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№ 1545-ХІІ – у частині, що не суперечить Конституції та законам 
України. 

Згідно з ч. 2 п. 14 розділу V Типових правил кожен робітник і 
службовець до початку роботи зобов’язаний відмітити свій прихід 
на роботу, а по закінченні робочого дня – вихід із роботи у поряд-
ку, встановленому в організації. Адміністрація має організувати 
облік явки на роботу і виходу з роботи. Оскільки сьогодні жодним 
нормативно-правовим актом не встановлено порядку інформу-
вання працівником роботодавця про невихід на роботу, це питан-
ня слід врегулювати правилами внутрішнього трудового розпо-
рядку організації. Окрім цього, варто звернути увагу, що згідно з ч. 
2 ст. 138 проекту Трудового кодексу України (зі змінами), зареєст-
рованого у Верховній Раді України від 27.12.2014 р. за № 16581, у 
разі неможливості виходу на роботу у зв’язку з тимчасовою не-
працездатністю або з інших причин працівник зобов’язаний з ура-
хуванням наявних можливостей негайно повідомити роботодавця 
про обставини, що перешкоджають виходу на роботу. 

Проблемною на практиці є ситуація, коли працівник, якого 
не було на роботі протягом певного часу, пояснив свою відсутність 
хворобою, але листок непрацездатності не надає. Роботодавці за-
стосовують до таких працівників дисциплінарні стягнення, пояс-
нюючи це тим, що працівник одразу після виходу на роботу пови-
нен надати листок непрацездатності. Проаналізувавши таку ситу-
ацію, зазначимо наступне.  

Листок непрацездатності у разі захворювання, травми, у то-
му числі побутової, видається в день установлення непрацездат-
ності, крім випадків лікування в стаціонарі (п. 2.5 Інструкції про 
порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непраце-
здатність громадян). У разі втрати листка непрацездатності вида-
ється новий листок непрацездатності: за рішенням лікарсько-
консультативної комісії (ЛКК) відповідного лікувально-
профілактичного закладу; з позначкою «дублікат»; на підставі до-
відки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездат-
ності виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 
не здійснювалась. Якщо до моменту чергової виплати заробітної 
плати непрацездатність триває, працівнику на його бажання ви-
дається листок непрацездатності із зазначенням у графі «Заключ-
ні висновки», що він продовжує хворіти, та подальшим оформлен-
ням продовження листка непрацездатності (ч. 2 п. 1.14 Інструкції 
№ 455). 
                                                 

1 Проект Трудового кодексу України від 20.05.2014 р., № 1658 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221. 
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Документи для призначення допомоги по тимчасовій не-
працездатності розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надхо-
дження. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується 
застрахованим особам, які працюють на умовах трудового догово-
ру (контракту), у найближчий після дня призначення допомоги 
строк, установлений для виплати заробітної плати (ст. 32 Закону 
№77-VIII). Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, 
виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не 
пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності 
(ч. 5 ст. 32).1 

Отже, законодавство обмежує лише строк звернення за при-
значенням матеріального забезпечення у зв’язку з втратою праце-
здатності, який становить 12 місяців. Строк, протягом якого сам 
працівник має подати на підприємство листок непрацездатності 
після хвороби, нормативні акти не регламентують, тому це питан-
ня слід врегулювати у Правилах внутрішнього трудового розпо-
рядку. Якщо, повернувшись на роботу після хвороби, працівник не 
надає листок непрацездатності, роботодавцю слід зажадати від 
нього письмових пояснень щодо причин відсутності. У разі ви-
знання причин неповажними працівника може бути притягнуто 
до дисциплінарної відповідальності (оголошено догану або звіль-
нено за прогул без поважних причин) із дотриманням вимог ста-
тей 147-150 КЗпП України. 
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