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ВСТУП 

 

 

Метою навчальної дисципліни "Соціальне страхування" є здобуття глибоких 

теоретичних знань та практичних навичок з організації соціального страхування, 

управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов здійснення 

різних видів соціального страхування  з урахуванням їх специфіки на сучасному етапі 

розвитку економіки України. Об’єктом вивчення є процес організації соціального 

страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом надання 

соціальних послуг. Предметом є види загальнообов’язкового державного та окремих 

видів недержавного соціального страхування відповідно до страхового випадку. 

Завдання навчальної дисципліни навчити майбутніх фахівців орієнтуватися  в 

законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини у загальнообов’язковому 

державному соціальному страхуванні, сформувати у студентів теоретичні знання, 

навички та практичні вміння для розгляду конкретних соціальних ситуацій і вирішення 

економічного та обґрунтованого порівнювання соціальних послуг з метою вибору 

найбільш прийнятних конкретному споживачеві. 

Оволодіння дисципліною «Соціальне страхування» дозволить опанувати 

теоретичні основи, сутність та принципи організації соціального страхування;  

засвоїти методологію розробки та впровадження  умов здійснення основних видів 

соціального страхування – пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, 

від безробіття, від нещасних випадків на виробництві, медичного; набути уміння з 

управління діяльністю фондів соціального страхування та давати рекомендації по 

удосконаленню руху і ефективності використання фінансових ресурсів, уміння 

визначати економічні передумови та потреби у споживанні соціальних послуг 

конкретними учасниками ринку та можливості задоволення різними видами 

соціальних послуг. 
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Соціальне страхування» 

 

Тема 1. Сутність, принципи й роль соціального страхування     

Соціальне страхування як один із проявів цивілізованого громадянського 

суспільства. Причини, що обумовлюють необхідність системи соціального 

страхування. Вплив системи соціального страхування на збереження працездатності 

економічно активної частини населення. Соціальне страхування як фінансова категорія. 

Добровільна і загальнообов'язкова форми соціального страхування. Сутність та 

принципи функціонування добровільного соціального страхування. Сутність та 

принципи функціонування загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування 

залежно від страхового випадку. Суб'єкти загальнообов'язкового державного 

соціального страхування: застраховані громадяни, страхувальники та страховики. 

Об'єкт загальнообов'язкового державного соціального страхування. Особи, які 

підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Страховий 

стаж і його роль у соціальному страхуванні. Страховий ризик та страховий випадок у 

соціальному страхуванні. Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. 

 

Тема 2. Державне регулювання соціального  

Соціальне страхування як складовий елемент соціальної сфери суспільства. 

Класифікація методів державного регулювання соціального страхування за формами 

впливу та засобами впливу. Прямі та непрямі методи державного регулювання 

соціального страхування. Правові, адміністративні, економічні та пропагандистські 

методи державного регулювання соціального страхування. Поняття про державні 

соціальні стандарти та нормативи. Цілі встановлення державних соціальних стандартів 

і нормативів. Поняття про основні соціальні гарантії. Принципи формування державних 

соціальних стандартів і нормативів. Класифікація соціальних нормативів за характером 

задоволення соціальних потреб. Класифікація соціальних нормативів за рівнем 

задоволення соціальних потреб. Поняття про соціальне партнерство. Історія 

виникнення та розвитку інституту соціального партнерства. Передумови ефективного 

функціонування інституту соціального партнерства. 

 

Тема 3. Фінансове забезпечення соціального страхування    

Необхідність і значення єдиного соціального внеску. Принципи збору та ведення 

обліку єдиного внеску. Платники єдиного внеску. Порядок нарахування, обчислення та 

сплати єдиного внеску. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. Орган, що здійснює збір 

та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність. Склад, порядок 
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ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. Порядок здійснення державного нагляду за збором та 

веденням обліку єдиного внеску. 

Суб’єкти, які приймають участь у сплаті єдиного внеску, їх права та обов’язки. 

Облік платників єдиного внеску, що здійснюється Пенсійним фондом за погодженням 

з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Порядок 

нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску. Розрахунок розміру єдиного внеску 

для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування.  

Порядок обчислення та сплата єдиного внеску. Валюта розрахунку єдиного 

внеску, документи на підставі яких здійснюється нарахування, порядок зарахування 

єдиного внеску в органах Державного казначейства України, розрахункове 

обслуговування територіального органу Пенсійного фонду, базовий звітний період. 

Добровільна участь у сплаті єдиного внеску, що здійснюється на підставі 

договору про добровільну участь. Операції зі страховими коштами, акумульованими на 

рахунках Пенсійного фонду. Державний реєстр загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. (далі - Державний реєстр). Структура реєстрів 

страхувальників, застрахованих та захист їх інформації, призначення посвідчення 

застрахованої особи, а також повноваження фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. Заходи впливу та стягнення. 

 

Тема 4 Страхування у зв’язку  з тимчасової втратою працездатності  

Необхідність, сутність та значення страхування тимчасової витрати 

працездатності (далі СТВП). Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального 

страхування.  Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Фонд соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності його функції. Використання коштів 

фонду. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за ЗДСС у зв’язку ТВП 

та витратами, зумовленими похованням. Розмір допомоги. 

Джерела формування коштів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням. Особливості управління коштами страхування 

тимчасової втрати працездатності. Можливі причини відмови у наданні допомоги з 

тимчасової втрати працездатності. Поняття про лікарсько-консультативну комісію та 

медико-соціальну експертну комісію. Залежність розміру допомоги з тимчасової втрати 

працездатності від тривалості страхового стажу застрахованої особи. Порядок 

призначення та виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Порядок 

призначення та виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 
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трирічного віку. Поняття про послуги із санаторно-курортного лікування в рамках 

страхування тимчасової втрати працездатності. 

 

Тема 5. Страхування на випадок безробіття         

Необхідність та сутність страхування на випадок безробіття. Основні тенденції 

розвитку ринку праці та проблеми безробіття в Україні. Поняття про соціальне 

страхування на випадок безробіття. Поняття про Державну службу зайнятості України. 

Місце та роль державної служби зайнятості в рамках страхування на випадок 

безробіття. Соціальні послуги в рамках страхування на випадок безробіття. Порядок 

роботи Фонду соціального страхування на випадок безробіття 

Суб’єкти страхування на випадок безробіття. Особи, які підлягають страхуванню 

на випадок безробіття. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та 

соціальні послуги. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття його функції. Види матеріального забезпечення та соціальних 

послуг соціального страхування на випадок безробіття. Умови та тривалість виплати 

допомоги по безробіттю. Припинення, відкладання виплат матеріального забезпечення 

на випадок безробіття та скорочення їх тривалості. Забезпечення незастрахованих осіб. 

Виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі 

смерті безробітного. Особливості управління коштами страхування на випадок 

безробіття. Порядок призначення та виплати допомоги по безробіттю. Залежність 

розміру допомоги по безробіттю від страхового стажу застрахованої особи. Допомога 

по безробіттю для осіб, які не були застраховані у системі соціального страхування на 

випадок безробіття. Напрямки вдосконалення роботи Фонду соціального страхування 

на випадок безробіття. 

Основні терміни: об’єкт страхування на випадок безробіття; часткове безробіття; 

страховий випадок; втрата роботи з незалежних причин; підходяща робота; страховий 

стаж. 

 

Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання 

Необхідність та сутність страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання. Гарантії забезпечення прав застрахованим при 

страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Суб’єкти об’єкти страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. Особи, які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхові експерти з охорони 

праці, їх права та функції. Добровільне страхування від нещасного випадку. Соціальні 

послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійного захворювання. Профілактика нещасних 

випадків на виробництві та професійного захворювання. Обов’язки Фонду соціального 
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страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. 

Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійного захворювання. 

Страхові виплати. Порядок визначення розміру страхових виплат. Порядок 

визначення ступеня втрати працездатності потерпілим. Порядок розгляду справ про 

страхові виплати. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг. 

Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг. Порядок і строки 

проведення страхових виплат. Звітність Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійного захворювання. Взаємовідносини органів 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання з медичними установами. 

Основні терміни: об’єкти страхування, страховий ризик, страховий випадок, 

нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання. 

 

Тема 7. Пенсійне страхування    

Необхідність та значення пенсійного страхування. Принципи державного 

пенсійного страхування. Структура системи пенсійного страхування в Україні: 

солідарна система державного пенсійного страхування; накопичувальна система 

пенсійного страхування; система недержавного пенсійного страхування. Суб’єкти 

системи пенсійного страхування. Особи, які підлягають державному пенсійному 

страхуванню. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних 

послуг. Соціальні виплати непрацездатним громадянам. Види пенсійних виплат 

соціальних послуг. 

Пенсії за віком у солідарній системі. Умови призначення пенсії за віком. 

Мінімальний розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсії за віком у разі 

відстрочки часу її призначення. Пенсії за інвалідністю в солідарній системі. Умови 

призначення пенсії за інвалідністю. Страховий стаж, необхідний для призначення 

пенсії за інвалідністю. Розмір пенсії за інвалідністю. Пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника в солідарній системі. Умови призначення пенсії. Період, на який 

призначається пенсія. Розмір пенсії. Пенсійні виплати за рахунок коштів 

Накопичувального фонду. Види пенсійних виплат з коштів Накопичувального фонду. 

Порядок укладання та оплати договору страхування довічної пенсії. Види довічних 

пенсій. Умови і порядок отримання одноразової виплати. 

Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування. Джерела 

формування коштів накопичувального фонду та їх використання. Пенсійні активи 

Накопичувального фонду. 

Основні терміни: актуарні розрахунки; довічна пенсія з коштів 

Накопичувального фонду; застрахована особа; недержавний пенсійний фонд; 

непрацездатні громадяни; одиниця пенсійних активів Накопичувального фонду; 

одноразова виплата; основні напрямки інвестиційної політики; пенсійні виплати; 
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пенсія; пенсійні активи Накопичувального фонду; соціальні послуги; страховий стаж; 

чиста вартість одиниці пенсійних активів; чиста вартість пенсійних активів. 

 

Тема 8. Медичне страхування             

Необхідність, сутність, завдання, форми організації медичного страхування в 

Україні. Становлення та історичний розвиток медичного страхування. Розвиток 

медичного страхування в Україні у середині XIX ст. Поняття про бюджетно-страхову 

модель охорони здоров'я та її відмінності від бюджетної системи фінансування охорони 

здоров'я. Поняття про медичне страхування. Класифікація медичного страхування за 

формами. Добровільне медичне страхування. Концептуальні положення 

загальнообов'язкового медичного страхування. Перспективи та передумови введення в 

Україні системи загальнообов'язкового державного медичного страхування. 

Принципи та функції медичного страхування. Суб’єкти медичного страхування 

та їх характеристика. Обов’язкове медичне страхування та його характеристика. 

Державна програма медичного страхування. Добровільне медичне страхування та його 

характеристика. Приватна програма медичного страхування. Концептуальні підходи до 

функціонування системи охорони здоров’яв Україні. Організаційні аспекти медичного 

страхування в країнах світу. 

 

Тема 9. . Зарубіжний досвід у сфері соціального страхування  

Підходи до класифікації систем соціального захисту країн світу. Поняття про 

патерналістську (ліберальну) систему соціального захисту. Основна сутність та країни 

розповсюдження консервативної моделі соціального захисту. Основні особливості та 

країни розповсюдження соціал-демократичної моделі соціального захисту. Можливості 

застосування досвіду функціонування ліберальної, консервативної та соціал-

демократичної моделей соціального захисту в Україні. Класифікація моделей 

організації соціального страхування в країнах світу за механізмами фінансування та 

соціальним спрямуванням. Моделі соціального страхування: моделі Бісмарка, моделі 

Беверіджа та їх характеристика. Польська система соціального страхування. 

Організація системи соціального захисту в Росії. Три елементи сучасних пенсійних 

систем: державний пенсійний фонд, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії зі 

страхування життя і пенсій. Система заохочень і оподаткування цих систем. 

Загальноєвропейські тенденції розвитку соціального страхування. Роль 

Європейської комісії у розвитку соціального страхування в Європі. Заклад соціального 

страхування як центральна ланка пенсійної системи. Недержавні пенсійні фонди, їх 

утворення і діяльність. Страхові компанії, котрі займаються пенсійним страхуванням 

життя. Сплата єдиного страхового внеску. Соціальне і пенсійне страхування. Виплати 

пенсій, рент і допомог. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ' 

Контрольна робота є завершальним етапом самостійної роботи студентів 

заочної форми навчання. 

Основна мета самостійної роботи – оволодіння теоретичними знаннями та 

практичними навичками комплексного підходу до організації соціального 

страхування, управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов 

здійснення різних видів соціального страхування  з урахуванням їх специфіки на 

сучасному етапі розвитку економіки України. 

На початку семестру студенти отримують індивідуальні завдання, які 

виконують протягом всього періоду вивчення курсу і охоплюють основні розподіли 

навчальної дисципліни. 

Контрольна робота передбачає закріплення отриманих знань в процесі 

самостійного оволодіння курсом "Соціальне страхування».  

Розрахункові завдання передбачають проведення розрахунків з поясненнями. 

Варіант контрольної роботи та розрахункового завдання студент обирає за 

порядковим номером свого прізвища в журналі  

Контрольна робота має бути виконана і оформлена з додержанням всіх технічних 

вимог до письмових робіт. Вона виконується українською мовою на комп’ютері, на 

стандартних аркушах паперу (формату А4) з однієї сторони листа, зброшурованих в 

теку. Робота друкується в Word for Windows (6.0 або 7.0), розміри полів: верхнє і нижнє 

– 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 25 мм. Тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5.  

Нумерація в правому верхньому куті, на титульному листі обов`язково вказується 

№ залікової книжки, з кожного теоретичного питання тему розкрити на 7-8 сторінок. 

Всі сторінки мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен бути меншим ніж 15 

і більшим ніж 20 друкованих сторінок. Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, 

ВСТУП, ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА, ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА, ВИКОРИСТАНА 

ЛІТЕРАТУРА) друкуються симетрично до тексту великими літерами. Ілюстрації (схеми, 

графіки, діаграми тощо) і таблиці в контрольній роботі необхідно подавати 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Контрольна робота починається з титульного аркуша, за ним розміщують 

послідовно: зміст (план) контрольної роботи, основний текст  (2 теоретичних питання 

з підзаголовками відповідно до плану роботи), практичне завдання (умови і рішення 

трьох практичних задач), список використаної літератури. На титульному аркуші номер 

сторінки не ставлять.  

У теоретичній частині домашньої контрольної роботи студент має показати 

здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні 

узагальнення, висловлювати власну точку зору з досліджуваного питання. 
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В практичній частині – студент має використати статистичні дані (оформлені в 

таблицях, графічному матеріалі), які підтверджують теоретичні основи питання, що 

розглядається.  

Контрольна робота має містити перелік літературних джерел, на які спирається 

студент при її написанні (законодавчі акти, що регулюють діяльність страховиків і які 

можна віднести до теми роботи, монографії, підручники, статті періодичних видань, 

адреси сайтів з яких залучені фактичні дані тощо). 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

 

Вариант Питання №1 Питання №2 

1.  1. Суспільно-економічна необхідність 

соціального страхування. 

2. Фінансово-економічні, кадрові та 

соціальні аспекти участі роботодавців у 

системі недержавного пенсійного 

забезпечення. 

2.  3. Загальнообов'язкова та добровільна 

форми соціального страхування. 

4. Визначення та формування системи 

соціального страхування. 

3.  5. Класифікація соціальних послуг та 

матеріального забезпечення за кожним із 

видів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. 

6. Склад, структура, відносини в системі 

соціального страхування. 

4.  7. Прямі та непрямі методи державного 

регулювання соціального страхування. 

8. Принципи й роль соціального 

страхування в економічній системі. 

5.  9. Цілі та принципи формування 

державних соціальних стандартів і 

нормативів. 

10. Описати систему соціального 

страхування в одній із країн світу. 

6.  11. Фінансове забезпечення надання 

державних соціальних гарантій. 

12. Система управління фінансами сфери 

соціального страхування. 

7.  13. Проблеми соціального страхування. 14. Фінансове забезпечення соціальних 

послуг. 

8.  15. Сутність страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

16. Органи нагляду та контролю в системі 

соціального страхування. 

9.  17. Обов'язки Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків. 

18. Менеджмент соціальних послуг. 

10.  19. Нагляд у сфері страхування від 

нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

20. Види матеріального забезпечення та 

соціальних послуг Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

11.  21. Фінансування страхування від 

нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань 

22. Бюджет та облік страхових засобів 

Фонду соціального страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності. 

12.  23. Порядок сплати страхових внесків 

на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності. 

24. Етапи впровадження в Україні 

системи загальнообов'язкового державного 

соціального медичного страхування. 

13.  25. Порядок надання допомоги в 

рамках страхування тимчасової втрати 

працездатності. 

26. Медичне страхування громадян, які 

перетинають кордон. 

14.  27. Характеристика роботи Державної 

служби зайнятості на сучасному етапі. 

28. Соціальне страхування від нещасних 

випадків на виробництві в системі 

соціального страхування трансформаційного 

періоду в Україні. 

15.  29. Нагляд у сфері страхування на 

випадок безробіття. 

30. Специфіка функціонування Фонду 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок 

безробіття. 

16.  31. Матеріальне забезпечення на 

випадок безробіття. 

32. Оптимізація розподілу ресурсів 

страхових фондів. 
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17.  33. Сутність медичного страхування у 

сучасному розумінні. 

34. Поняття й завдання пенсійного 

страхування. 

18.  35. Наявні альтернативи щодо 

запровадження обов'язкового медичного 

страхування. 

36. Реформування пенсійної системи 

України: завдання, напрямки, проблеми. 

19.  37. Поняття про Пенсійний фонд 

України. Повноваження правління, 

виконавчої дирекції, Наглядової ради 

Пенсійного фонду. 

38. Описати систему накопичувального 

пенсійного забезпечення недержавними 

пенсійними фондами в Росії. 

20.  39. Функції радника з інвестиційних 

питань. 

40. Напрямки вдосконалення соціального 

страхування в Україні. 

21.  41. Вимоги до зберігача активів 

Накопичувального фонду. Функції зберігача 

Накопичувального фонду. 

42. Переваги та недоліки системи 

соціального страхування в Україні. 

22.  43. Суб'єкти та принципи 

недержавного пенсійного забезпечення. 

44. Соціальне страхування в забезпеченні 

суспільного добробуту. 

23.  45. Види недержавних пенсійних 

фондів. 

46. Перспективи розвитку Фондів 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. 

24.  47. Пенсійні виплати недержавних 

пенсійних фондів. 

48. Соціальне страхування як фінансова 

категорія. 

25.  49. Зарубіжний досвід соціального 

страхування 
50. Загальні принципи соціального 

страхування. 

26.  51. Соціальне страхування: загальна 

характеристика та етапи розвитку. 

52. Обставини, за яких припиняється 

надання допомоги в рамках соціального 

страхування. 

27.  53. Економіка соціальної сфери: склад, 

напрямки розвитку в Україні. 

54. Поняття про правове регулювання 

соціального страхування. 

28.  55. Досвід різних країн у сфері 

соціального страхування. 

56. Основні державні соціальні гарантії. 

29.  57. Медичне соціальне страхування в 

Ізраїлі. 

58. Поняття про соціальне партнерство та 

його роль у системі державного регулювання 

соціального страхування. 

30.  59. Фінансування сфери соціального 

страхування. 

60. Напрямки реформування соціального 

страхування. 

 

ПРАКТИЧНЕ ПИТАННЯ 

1 БЛОК по варіантам 

 

Задача1 

Технологом цеху Степаненко Г.І. у січні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 8 до 21 січня 2019 року. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 1800 грн., щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 20% від окладу ,  у 

листопаді виплачено 1000грн.матеріальної допомоги, у грудні 2018 був у відпустці 31 

календарних день,. Страховий стаж з 19 лютого 2015 року. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  

на випадок  тимчасової втрати працездатності 

 

 

Задача 2 
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Головним інженером Івановим у липні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 12 до 25 липня 2019 року . На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2500 грн. , щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 20% від окладу , у червні  

2019 року був у відпустці 24 календарних дні, хворів Страховий стаж з 10 липня 2013 

року. Премія за підсумками роботи за минулий рік - 8000 грн. було виплачено у 

лютому 2019 року 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  підприємства 

 

Задача 3 

Комерційним директором Івановим у лютому 2019 року надано лікарняний лист на 

час хвороби  з 15 до 25 лютого 2019 року. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2050 грн. , щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 30% від окладу . 

Страховий стаж з 2лютого 2019р.. Премія за підсумками роботи за минулий рік - 

16000 грн. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  

на випадок  тимчасової втрати працездатності 

 

Задача 4 

Головним інженером Івановим у січні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби  з 2 до 22 січня 2019 року.. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2500 грн. щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 20% від окладу , у серпні 

був у відпустці 31 календарних дні, Премія за підсумками роботи за минулий рік – 

12600 грн   у грудні 2018 року Страховий стаж з 21 січня 2015р. Розрахувати суму 

лікарняних нараховану робітнику 

 

Задача 5 

Зварювальником Лоскутовим С.С. у квітні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 13 до 31 березня 2019 року На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2400 грн.,  щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 10% від окладу , у 

листопаді  2018 року був у відпустці 24 календарних дня,. Страховий стаж з 15 

березня 2013 р. . Премія за підсумками роботи за минулий рік - 8000 грн. було 

виплачено у лютому 2019 року  Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  

підприємства 

 

Задача 6 

Працівник  Спирін І І хворів з 3 по 17 вересня 2019 року. За попередні 12 місяців 

працівнику нараховано заробітну плату: 

Вересень 3620грн 

Жовтень 4890 грн 

Листопад 4100грн 

Грудень 4500 грн  

Січень  4300 грн.; 

Лютий  4200грн 

Березень  4050 грн.; 

Квітень 4550 грн.; 

Травень 4750 грн.; 
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Червень 3075 грн.; 

Липень  3235 грн.; 

Серпень 5000 грн 

У квітні нараховано матеріальну допомогу у сумі 1500 грн.  

Страховий стаж працівника з 12 вересня 2011р. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  

на випадок  тимчасової втрати працездатності 

 

Задача 7 

Працівник  Спирін І І хворів з 3 по 17 червня 2019 року. За попередні 12 місяців 

працівнику нараховано заробітну плату: 

Червень 4075 грн.; 

Липень  5235 грн.; 

Серпень 5000 грн 

Вересень 4950грн 

Жовтень 4890 грн 

Листопад 4100грн 

Грудень 5500 грн  

Січень  5300 грн.; 

Лютий   5550 грн.; 

Березень 52050 грн.; 

Квітень 5550 грн.; 

Травень52750 грн.; 

У січні 2019 року нараховано матеріальну допомогу у сумі 2500 грн.  

Премія за підсумками роботи за минулий рік – 12600 грн  нараховано у грудні 2018 

року 

Страховий стаж працівника 5 червня 2013р. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  

на випадок  тимчасової втрати працездатності 

 

Задача 8 

Бухгалтером Івановой О.О надано лікарняний лист з 2 червня 2019 року на допомогу з 

вагтності та пологів. Страховий стаж 3 місяці 15 днів. Оклад 3000 грн., премія 10 %. 

Розрахувати суму нарахованих декретних. 

 

Задача 9 

Технологом  Петровою О.К надано лікарняний лист з 4 квітня 2019 року на допомогу 

з вагтності та пологів. Страховий стаж з 5 вересня 2017 року. Оклад 2600 грн., премія 

15 %.   У лютому виплачено матеріальну допомогу у сумі 1000 грн. Розрахувати суму 

нарахованиї декретних.  

 

 Задача 10 

Зварювальником Лапіним С.С. у березні 2019 року надано лікарняний лист  на час 

хвороби з 3 до 23 березня 2019 року. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2200 грн.,  щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 15% від окладу , у грудні  
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2018 року був у відпустці 24 календарних дня, Страховий стаж з 20 вересня років 2011 

року.. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  

на випадок  тимчасової втрати працездатності 

 

Задача 12 

Технологом цеху Степаненко Г.І. у січні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 8 до 21 січня 2019 року. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 1800 грн., щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 20% від окладу ,  у 

листопаді виплачено 1000грн.матеріальної допомоги, у грудні 2019 був у відпустці 31 

календарних день,. Страховий стаж з 19 лютого 2015 року. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  

на випадок  тимчасової втрати працездатності 

 

Задача 13 

Головним інженером Івановим у липні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 12 до 25 липня 2019 року . На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2800 грн. , щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 30% від окладу , у червні  

2019 року був у відпустці 24 календарних дні, хворів Страховий стаж з 10 липня 2015 

року. Премія за підсумками роботи за минулий рік -18000 грн. було виплачено у 

лютому 2019 року 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  підприємства 

 

Задача 14 

Комерційним директором Івановим у лютому 2019 року надано лікарняний лист на 

час хвороби  з 5 до 21 лютого 2019 року. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2900 грн. , щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 25% від окладу . 

Страховий стаж з 14 лютого 2019 р.. Премія за підсумками роботи за минулий рік - 

16000 грн. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану робітнику 

 

Задача 15 

Головним інженером Івановим у січні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби  з 12 до 29 січня 2019 року.. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2700 грн. щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 10% від окладу , у серпні 

був у відпустці 31 календарних дні, Премія за підсумками роботи за минулий рік – 

18600 грн   у грудні 2018 року Страховий стаж з 11 січня 2011р. Розрахувати суму 

лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  на випадок  

тимчасової втрати працездатності 

 

Задача 16 

Зварювальником Лоскутовим С.С. у квітні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 08 до 31 березня 2019 року На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2700 грн.,  щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 40% від окладу , у 

листопаді  2019 року був у відпустці 24 календарних дня,. Страховий стаж з 05 

березня 2016р. . Премія за підсумками роботи за минулий рік -14000 грн. було 
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виплачено у лютому 2019 року  Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  

підприємства 

 

Задача 17 

Працівник  Спирін І І хворів з 3 по 17 вересня 2019 року. За попередні 12 місяців 

працівнику нараховано заробітну плату: 

 Вересень 4250 грн 

Жовтень 5890 грн 

Листопад 4100грн 

Грудень 5500 грн  

Січень  5300 грн.; 

Лютий  4200грн 

Березень  8950 грн.; 

Квітень 6350 грн.; 

Травень 4750 грн.; 

Червень 7275 грн.; 

Липень  5435 грн.; 

Серпень 9700 грн 

У квітні нараховано матеріальну допомогу у сумі 1800 грн.  

Страховий стаж працівника з 6 вересня 2013р. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану робітнику 

 

Задача 18 

Працівник  Спирін І І хворів з 3 по 17 червня 2019 року. За попередні 12 місяців 

працівнику нараховано заробітну плату: 

Липень  7435 грн.; 

Серпень 6700 грн 

Вересень 9250 грн 

Жовтень 7890 грн 

Листопад 4100грн 

Грудень 8800 грн  

Січень  6400 грн.; 

Лютий   5950 грн.; 

Березень  5950 грн.; 

Квітень 5750 грн.; 

Травень 6850 грн.; 

Червень 7275 грн.; 

У січні 2019 року нараховано матеріальну допомогу у сумі 2500 грн.  

Премія за підсумками роботи за минулий рік – 18600 грн  нараховано у грудні 2018 

року 

Страховий стаж працівника з 1 червня 2013р. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану робітнику 

 

 

 

 



  17 

 

Задача 19 

Бухгалтером Івановой О.О надано лікарняний лист з 2 червня 2019 року на допомогу з 

вагтності та пологів. Страховий стаж 3 місяці 15 днів. Оклад 5000 грн., премія 40 %. 

Розрахувати суму нарахованих декретних. 

 

Задача 20 

Технологом  Петровою О.К надано лікарняний лист з 4 квітня 2019 року на допомогу 

з вагтності та пологів. Страховий стаж  5 років 7 місяців 15 днів. Оклад 2600 грн., 

премія 15 %.   У лютому виплачено матеріальну допомогу у сумі 1000 грн. 

Розрахувати суму нарахованих декретних. 

 

Задача 21 

Зварювальником Лапіним С.С. у березні 2019 року надано лікарняний лист  на час 

хвороби з 3 до 23 березня 2019 року. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2200 грн.,  щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 15% від окладу , у грудні  

2012 року був у відпустці 24 календарних дня, Страховий стаж з 20 вересня років 1999 

року.. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  

на випадок  тимчасової втрати працездатності 

  

Задача 22 

Технологом цеху Степаненко Г.І. у січні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 8 до 21 січня 2019 року. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 1800 грн., щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 20% від окладу ,  у 

листопаді виплачено 1000грн.матеріальної допомоги, у грудні 2012 був у відпустці 31 

календарних день,. Страховий стаж з 19 лютого 2005 року. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  

на випадок  тимчасової втрати працездатності 

 

Задача 23 

Головним інженером Івановим у липні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 12 до 25 липня 2019 року . На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2800 грн. , щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 30% від окладу , у червні  

2019 року був у відпустці 24 календарних дні, хворів Страховий стаж з 10 липня 2005 

року. Премія за підсумками роботи за минулий рік -18000 грн. було виплачено у 

лютому 2019 року 

Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  підприємства 

 

Задача 24 

Комерційним директором Івановим у лютому 2019 року надано лікарняний лист на 

час хвороби  з 5 до 21 лютого 2019 року. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2900 грн. , щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 25% від окладу . 

Страховий стаж з 14 лютого 2008 р.. Премія за підсумками роботи за минулий рік - 

16000 грн. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану робітнику 
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Задача 25 

Головним інженером Івановим у січні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби  з 12 до 29 січня 2019 року.. На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2700 грн. щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 10% від окладу , у серпні 

був у відпустці 31 календарних дні, Премія за підсумками роботи за минулий рік – 

18600 грн   у грудні 2012 року Страховий стаж з 11 січня 2005р. Розрахувати суму 

лікарняних нараховану за рахунок  фонду соціального страхування  на випадок  

тимчасової втрати працездатності 

 

Задача 26 

Зварювальником Лоскутовим С.С. у квітні 2019 року надано лікарняний лист на час 

хвороби з 08 до 31 березня 2019 року На протязі року його  оклад  не змінювався і 

складає 2700 грн.,  щомісяця вплачувалась премія  в розмірі 40% від окладу , у 

листопаді  2012 року був у відпустці 24 календарних дня,. Страховий стаж з 05 

березня 2006 р. . Премія за підсумками роботи за минулий рік -14000 грн. було 

виплачено у лютому 2019 року  Розрахувати суму лікарняних нараховану за рахунок  

підприємства 

 

Задача 27 

Працівник  Спирін І І хворів з 3 по 17 вересня 2019 року. За попередні 12 місяців 

працівнику нараховано заробітну плату: 

Вересень 4250 грн 

Жовтень 2890 грн 

Листопад 4100грн 

Грудень 2800 грн  

Січень  2400 грн.; 

Лютий   2950 грн.; 

Березень  2950 грн.; 

Квітень 2350 грн.; 

Травень 2750 грн.; 

Червень 3275 грн.; 

Липень  3435 грн.; 

Серпень 3700 грн 

У квітні нараховано матеріальну допомогу у сумі 1800 грн.  

Страховий стаж працівника з 6 вересня 2006р. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану робітнику 

 

Задача 28 

Працівник  Спирін І І хворів з 3 по 17 червня 2019 року. За попередні 12 місяців 

працівнику нараховано заробітну плату: 

Червень 4870 грн 

Липень  3435 грн.; 

Серпень 3700 грн 

Вересень 4250 грн 

Жовтень 2890 грн 

Листопад 4100грн 
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Грудень 2800 грн  

Січень  2400 грн.; 

Лютий   2950 грн.; 

Березень  2950 грн.; 

Квітень 2750 грн.; 

Травень 2850 грн.; 

У січні 2019 року нараховано матеріальну допомогу у сумі 2500 грн.  

Премія за підсумками роботи за минулий рік – 18600 грн  нараховано у грудні 2012 

року 

Страховий стаж працівника з 1 червня 2009р. 

Розрахувати суму лікарняних нараховану робітнику 

 

Задача 29 

Бухгалтером Івановой О.О надано лікарняний лист з 2 червня 2019 року на допомогу з 

вагтності та пологів. Страховий стаж 3 місяці 15 днів. Оклад 5000 грн., премія 40 %. 

Розрахувати суму нарахованих декретних. 

 

Задача 30 

Технологом  Петровою О.К надано лікарняний лист з 4 квітня 2019 року на допомогу 

з вагтності та пологів. Страховий стаж  5 років 7 місяців 15 днів. Оклад 2600 грн., 

премія 15 %.   У лютому виплачено матеріальну допомогу у сумі 1000 грн. 

Розрахувати суму нарахованих декретних. 

 

2 БЛОК по варіантам 

Задача 1 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

259994 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 2 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

344980грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної плати, 

коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 3 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

382665грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної плати, 

коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 4 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

238677 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 
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Задача 5 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

298358 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 6 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

634217 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 7 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

387333рн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної плати, 

коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 8 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

553812 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 9 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

825254 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 10 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

523444 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 11 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

287123рн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної плати, 

коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 12 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

753800 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 13 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

625354 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, і коли які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 
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Задача 14 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

523654 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 15 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

398340 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 16 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

634567 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 17 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

687123рн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної плати, 

коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 18 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

453800 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 19 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

25354 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної плати, 

коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 20 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

577654 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 21 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

287123рн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної плати, 

коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 22 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

253800 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 
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Задача 23 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

825354 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 24 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

523654 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет 

 

Задача 25 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

298340 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 26 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

434567 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 27 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

187123рн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної плати, 

коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 28 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

353800 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати,  коли і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд та у бюджет. 

 

Задача 29 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

125354 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

Задача 30 

Нараховано зарплату працівникам основного виробництва за грудень 2019 року у сумі 

223654 грн. Розрахувати суму, яку треба отримати з банку на виплату заробітної 

плати, і які суми треба перерахувати  в Пенсійний фонд ти у бюджет. 

 

 

3 БЛОК по варіантам 

 

Задача 1 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 19 жовтня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 
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по безробіттю з 1 листопада 2018 року. Страховий стаж особи – з 21жовтня 2010 року. 

Розрахунковим є період з 1 жовтня 2017 по 30 вересня 2018 року. Дані для розрахунку 

наведено в таблиці. 
Місяці 

розрахункового 

періоду 

Кількість 

календарних 

днів 

Заробітна плата Відпускні Премія за 

підсумками 

роботи за рік 

Матеріальна 

допомога на 

оздоровлення 

2017      

жовтень 31 3200    

листопад 30 4300    

грудень 31 4000    

2018      

січень 31 3800    

лютий 28 3850    

березень 31 3600    

квітень 30 3700 - 13800 - 

травень 31 3700 - - - 

червень 30 3700 - - - 

липень 31 725 2900 - 5000 

серпень 31 3700 - - - 

вересень 30 3700 - - - 

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо у липні 12 числа 2018 року 

застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 2 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 20 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 1 жовтня 2018 року. Страховий стаж особи – з 19 жовтня 2014 року. 

Дані для розрахунку  в таблиці. 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані 

дні 

Нарахована заробітна 

плата, грн 

Премія за 

результатами 2017 

року 

Матеріальна 

допомога 

 

 2017 рік     

Вересень  30 3000  2000 

Жовтень 31 3750   

Листопад 30 3800   

Грудень   31 5200   

2018 рік     

Січень   31 4350   

Лютий   28 3950 13540  

Березень    31 4450   

Квітень   30 3950  3800 

Травень   31 3950   

Червень   30 3975   

Липень 31 4300   

Серпень 31 3950   

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 1 рік і 6 місяців  
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Задача 3 

Найманого працівника звільнено 18 грудня 2018 року за власним бажанням. Ставши на 

облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 27 грудня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 24 грудня 2007 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 340 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо з 20 серпня  2018 

року застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 4 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 19 січня 2018 року. Ставши 

на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 1 лютого 2018 року. Страховий стаж особи – з 2 жовтня 2012 року.. Дані 

для розрахунку наведено в таблиці. 
Місяці 

розрахункового 

періоду 

Кількість 

календарних 

днів 

Заробітна плата Відпускні 

Премія за 

підсумками 

роботи за рік 

Матеріальна 

допомога на 

оздоровлення 

2018      

січень 31 4300    

лютий 28 4850    

березень 31 3900    

квітень 30 3700 - 15800 - 

травень 31 3300 - - - 

червень 30 5300 - - - 

липень 31 525 3900 - 1000 

серпень 31 4100 - - - 

вересень 30 3700 - - - 

жовтень 31 4500    

листопад 30 4300    

грудень 31 4000    

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 2 роки 

 

Задача 5 

Найманого працівника звільнено 8 липня 2018 року за власним бажанням. Ставши на 

облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 17 липня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 23 грудня 2008 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 280 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо з 20 травня 2018 

року застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 6 

Найманого працівника звільнено 14 березня 2018 року за власним бажанням. Ставши 

на облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 28 березня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 23 липня 2008 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 278 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо з тільки через 2 

роки  3 місяці застрахована особа уже працювала на новому місті. 

Задача 7 
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Найманого працівника звільнено 17 жовтня 2018 року за власним бажанням. Ставши на 

облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 25 жовтня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 2 січня 2015 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 198 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо через 90 днів 

застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 8 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 19 грувдня 2018року за 

власним божанням Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з 

призначенням допомоги по безробіттю з 1 січня 2018 року. Страховий стаж особи – з 

22 жовтня 2014 року.. Дані для розрахунку наведено в таблиці. 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані 

дні 

Нарахована заробітна 

плата, грн 

Премія за 

результатами 2017 

року 

Матеріальна 

допомога 

Грудень  2017 31 4200   

2018 рік     

Січень   31 3050   

Лютий   28 3750 18540  

Березень    31 4050   

Квітень   30 2950  2800 

Травень   31 3750   

Червень   30 3075   

Липень 31 4300   

Серпень 31 3850   

Вересень 30 4000  1000 

Жовтень 31 3750   

Листопад 30 3800   

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа уже працювати  

на новому місті через 1 рік 3 місяці 

 

Задача 9 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 19 липня 2018 року. Ставши 

на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 1 серпня 2018 року. Страховий стаж особи – з 2 жовтня 2012 року.. Дані 

для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік  

Липень  4235 грн.; 

Серпень  3000 грн  

Вересень 3740 грн. 

Жовтень  2 050грн.; 

Листопад 2850 грн.; 

Грудень  2970 грн.; 

2018 рік 

Січень 3050 грн.; 

Лютий 3950 грн.; 

Березень  4050 грн.; 

Квітень 3550 грн.; 
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Травень 4750 грн.; 

Червень 3075 грн.; 

У квітні 2018 року нарахована премія с сумі 8480 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 2000 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 2 роки 

 

Задача 10 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 22 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 1 листопада 2018 року. Страховий стаж особи – з 21жовтня 2009 року. 

Дані для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік 

Вересень 3740 грн 

Жовтень  4 050грн.; 

Листопад 3850 грн.; 

Грудень  2970 грн.; 

2018 рік 

Січень 3050 грн.; 

Лютий 3750 грн.; 

Березень  2050 грн.; 

Квітень 2550 грн.; 

Травень 2750 грн.; 

Червень 3075 грн.; 

Липень  3235 грн.; 

Серпень  3000 грн.  

у квітні 2018 року нарахована премія с сумі 12840 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 1500 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю 

 

Задача 11 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 2 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 22 вересня 2018 року. Страховий стаж особи – з 4 березня 2007 року. 

Дані для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік 

Вересень 3740 грн 

Жовтень  5 050грн.; 

Листопад 3850 грн.; 

Грудень  3970 грн.; 

2018 рік 

Січень 3050 грн.; 

Лютий 3750 грн.; 

Березень  2050 грн.; 

Квітень 2550 грн.; 

Травень 2750 грн.; 
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Червень 3075 грн.; 

Липень  3835 грн.; 

Серпень  4000 грн.  

у квітні 2018 року нарахована премія с сумі 8840 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 2500 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю ,якщо застрахована особа з 25 липня 2019 

року працювала на іншому підприємстві. 

 

Задача 12 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 12 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 22 вересня 2018 року. Страховий стаж особи – з 22 березня 2014 року. 

Дані для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік 

Вересень7550 грн 

Жовтень  5 050грн.; 

Листопад 7850 грн.; 

Грудень  6970 грн.; 

2018 рік 

Січень 5050 грн.; 

Лютий 8750 грн.; 

Березень  6050 грн.; 

Квітень 5550 грн.; 

Травень 6750 грн.; 

Червень 6075 грн.; 

Липень  5835 грн.; 

Серпень  7400 грн.  

у квітні 2018 року нарахована премія с сумі 8840 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 2500 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, , якщо застрахована особа уже працювати  

на новому місті через 1 рік 3 місяці 

 

Задача 13 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 22 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 1 листопада 2018 року. Страховий стаж особи – з 21жовтня 2013 року. 

Дані для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік 

Вересень 6740 грн 

Жовтень  4 050грн.; 

Листопад 7850 грн.; 

Грудень  6970 грн.; 

2018 рік 

Січень 3050 грн.; 

Лютий 6750 грн.; 

Березень  7050 грн.; 
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Квітень 7550 грн.; 

Травень 7750 грн.; 

Червень 5075 грн.; 

Липень  6235 грн.; 

Серпень  5000 грн.  

у квітні 2018 року нарахована премія с сумі 12840 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 1500 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю 

 

Задача 14 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 19 січня 2018 року. Ставши 

на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 1 лютого 2018 року. Страховий стаж особи – з 2 жовтня 2012 року.. Дані 

для розрахунку наведено в таблиці. 
Місяці 

розрахункового 

періоду 

Кількість 

календарних 

днів 

Заробітна плата Відпускні Премія за 

підсумками 

роботи за рік 

Матеріальна 

допомога на 

оздоровлення 

2018      

січень 31 7300    

лютий 28 6850    

березень 31 5900    

квітень 30 6700 - 18540 - 

травень 31 5500 - - - 

червень 30 6700 - - - 

липень 31 525 5900 - 1000 

серпень 31 6100 - - - 

вересень 30 8700 
- 

- - 

жовтень 31 8500 
 

  

листопад 30 8300 
 

  

грудень 31 9000 
 

  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 155 днів 

 

Задача 15 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 9 липня 2018 року. Ставши 

на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 1 серпня 2018 року. Страховий стаж особи – з 2 жовтня 2012 року.. Дані 

для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік  

Липень  4235 грн.; 

Серпень  5000 грн  

Вересень 5740 грн. 

Жовтень  4 050грн.; 

Листопад 6850 грн.; 

Грудень  5970 грн.; 

2018 рік 

Січень 6050 грн.; 

Лютий 5950 грн.; 
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Березень  5050 грн.; 

Квітень 6550 грн.; 

Травень 6750 грн.; 

Червень 5075 грн.; 

У квітні 2018 року нарахована премія с сумі 18480 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 2000 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 288 днів 

 

Задача 16 

Найманого працівника звільнено 14 березня 2018 року за власним бажанням. Ставши 

на облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 28 березня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 23 липня 2016 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 213 грн. Розрахувати суму допомоги  

якщо  тільки через 159 днів застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 17 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 19 грудня 2018року за 

власним божанням Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з 

призначенням допомоги по безробіттю з 1 січня 2018 року. Страховий стаж особи – з 

09 жовтня 2016 року.. Дані для розрахунку наведено в таблиці. 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані 

дні 

Нарахована заробітна 

плата, грн 

Премія за 

результатами 2017 

року 

Матеріальна 

допомога 

Грудень  2017 31 4200   

2018 рік     

Січень   31 4050   

Лютий   28 4750 18540  

Березень    31 4050   

Квітень   30 6950  2800 

Травень   31 5750   

Червень   30 5075   

Липень 31 4300   

Серпень 31 7850   

Вересень 30 4000  1000 

Жовтень 31 5750   

Листопад 30 7800   

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа уже працювати  

на новому місті через 9 місяців 

 

Задача 18 

Найманого працівника звільнено 18 липня 2018 року за власним бажанням. Ставши на 

облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 27 липня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 02 січня 2015 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 182 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо з 11 травня 2019 

року застрахована особа уже працювала на новому місті 
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Задача 19 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 11 липня 2018 року. Ставши 

на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 1 серпня 2018 року. Страховий стаж особи – з 21 жовтня 2015 року.. Дані 

для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік  

Липень  4235 грн.; 

Серпень  4000 грн  

Вересень 4740 грн. 

Жовтень  6 050грн.; 

Листопад 5850 грн.; 

Грудень  2970 грн.; 

2018 рік 

Січень 6050 грн.; 

Лютий 7950 грн.; 

Березень  6050 грн.; 

Квітень 4550 грн.; 

Травень 4750 грн.; 

Червень 4075 грн.; 

У квітні 2018 року нарахована премія с сумі 15480 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 2500 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 211 днів 

 

Задача 20 

Застрахована особа звільнилася за власним бажанням з основного місця роботи 22 

вересня 2018 року. Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з 

призначенням допомоги по безробіттю з 1 листопада 2018 року. Страховий стаж особи 

– з 14червня 2015 року. Дані для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік 

Вересень 8740 грн 

Жовтень  4 050грн.; 

Листопад 5850 грн.; 

Грудень  7970 грн.; 

2018 рік 

Січень 6050 грн.; 

Лютий 5750 грн.; 

Березень  7050 грн.; 

Квітень 6550 грн.; 

Травень 5750 грн.; 

Червень 6075 грн.; 

Липень  8235 грн.; 

Серпень  6000 грн.  

у квітні 2018 року нарахована премія с сумі 12420 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 1500 грн.  
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Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа уже працювати  

на новому місті через 189 дней 

 

Задача 20 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 20 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 1 жовтня 2018 року. Страховий стаж особи – з 19 жовтня 2014 року. 

Дані для розрахунку  в таблиці. 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані 

дні 

Нарахована заробітна 

плата, грн 

Премія за 

результатами 2017 

року 

Матеріальна 

допомога 

 

 2017 рік     

Вересень  30 5000  2000 

Жовтень 31 3750   

Листопад 30 7800   

Грудень 31 5200   

2018 рік     

Січень 31 4350   

Лютий 28 3950 13540  

Березень 31 4450   

Квітень 30 5950  3800 

Травень 31 5950   

Червень 30 6975   

Липень 31 4300   

Серпень 31 7950   

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 10 місяців 

 

Задача 21 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 12 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 22 вересня 2018 року. Страховий стаж особи – з 24 березня 2013 року. 

Дані для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік 

Вересень 4440 грн 

Жовтень  5 050грн.; 

Листопад 6850 грн.; 

Грудень  7970 грн.; 

2018 рік 

Січень 7050 грн.; 

Лютий 7750 грн.; 

Березень  7050 грн.; 

Квітень 7550 грн.; 

Травень 7750 грн.; 

Червень 5075 грн.; 

Липень  6835 грн.; 

Серпень  4000 грн.  

у квітні 2018 року нарахована премія с сумі 6840 грн за результатами 2017 року 
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У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 2500 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа уже працювати  

на новому місті через 23 місяці 

 

Задача 22 

Найманого працівника звільнено 14 березня 2018 року за власним бажанням. Ставши 

на облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 28 березня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 23 липня 2016 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 242 грн. Розрахувати суму допомоги  

якщо  тільки через 228 днів застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 23 

Найманого працівника звільнено 18 липня 2018 року за власним бажанням. Ставши на 

облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 27 липня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 02 січня 2015 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 238 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо з 28 квітня 2019 

року застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 24 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 2 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 20 вересня 2018 року. Страховий стаж особи – з 19 жовтня 2011 року. 

Дані для розрахунку  в таблиці. 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані 

дні 

Нарахована заробітна 

плата, грн 

Премія за 

результатами 2017 

року 

Матеріальна 

допомога 

 

 2017 рік     

Вересень  30 5800  2000 

Жовтень 31 3950   

Листопад 30 7800   

Грудень   31 5500   

2018 рік     

Січень   31 5350   

Лютий   28 3950 13540  

Березень    31 4450   

Квітень   30 5950  3800 

Травень   31 5950   

Червень   30 6975   

Липень 31 4300   

Серпень 31 7950   

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 7 місяців 25 днів 

 

Задача 25 

Найманого працівника звільнено 8 липня 2018 року за власним бажанням. Ставши на 

облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 



  33 

 

безробіттю з 17 липня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 23 грудня 2011 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 219 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо з 20 березня 2018 

року застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 26 

Найманого працівника звільнено 14 березня 2018 року за власним бажанням. Ставши 

на облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 28 березня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 23 липня 2013 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 278 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо з тільки через 2 

роки застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 27 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 19 грудня 2018року за 

власним божанням Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з 

призначенням допомоги по безробіттю з 1 січня 2018 року. Страховий стаж особи – з 

22 жовтня 2015 року.. Дані для розрахунку наведено в таблиці. 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані 

дні 

Нарахована заробітна 

плата, грн 

Премія за 

результатами 2017 

року 

Матеріальна 

допомога 

Грудень  2017 31 4200   

2018 рік     

Січень   31 5050   

Лютий   28 5750 18540  

Березень    31 4050   

Квітень   30 5950  2800 

Травень   31 5750   

Червень   30 5075   

Липень 31 4300   

Серпень 31 5850   

Вересень 30 4000  1000 

Жовтень 31 5750   

Листопад 30 5800   

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа уже працювати  

на новому місті через 8 місяців 21день 

 

Задача 28 

Найманого працівника звільнено 17 жовтня 2018 року за власним бажанням. Ставши 

на облік у службі зайнятості, особа визнана безробітною з призначенням допомоги по 

безробіттю з 25 жовтня 2018 року. Страховий стаж працівника – з 2 січня 2015 року. 

Середньоденна заробітна плата за 12 місяців перед настанням страхового випадку 

становить 198 грн. Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо через 90 днів 

застрахована особа уже працювала на новому місті. 

 

Задача 29 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 19 липня 2018 року. Ставши 

на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги по 
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безробіттю з 1 серпня 2018 року. Страховий стаж особи – з 12 жовтня 2015 року. Дані 

для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік  

Липень  7235 грн.; 

Серпень  6600 грн  

Вересень 5740 грн. 

Жовтень  6 050грн.; 

Листопад 5850 грн.; 

Грудень  62970 грн.; 

2018 рік 

Січень 7050 грн.; 

Лютий 7950 грн.; 

Березень  5050 грн.; 

Квітень 5550 грн.; 

Травень 8750 грн.; 

Червень 5075 грн.; 

У квітні 2018 року нарахована премія с сумі 8480 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 2000 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, якщо застрахована особа працювати стала 

тільки через 9 місяців14 днів 

 

Задача 30 

Застрахована особа звільнилася з основного місця роботи 22 вересня 2018 року. 

Ставши на облік у службі зайнятості, визнана безробітною з призначенням допомоги 

по безробіттю з 1 листопада 2018 року. Страховий стаж особи – з 21жовтня 2012 року. 

Дані для розрахунку наведено наступні дані 

2017 рік 

Вересень 5740 грн 

Жовтень  4 050грн.; 

Листопад 4850 грн.; 

Грудень  4970 грн.; 

2018 рік 

Січень 5050 грн.; 

Лютий 5750 грн.; 

Березень  4050 грн.; 

Квітень 6550 грн.; 

Травень 6750 грн.; 

Червень 4075 грн.; 

Липень  5235 грн.; 

Серпень  6000 грн.  

у квітні 2018 року нарахована премія с сумі 12840 грн за результатами 2017 року 

У лютому 2018  нараховано матеріальну допомогу у сумі 1500 грн.  

Розрахувати суму допомоги по безробіттю, , якщо застрахована особа працювати 

стала тільки через 7 місяців 22 дні 
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