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Р о з д і л  1. ЗАГАЛЬНОТЕОТЕРИЧНІ ЗАСАДИ 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
1.1. Предмет, метод і система пенсійного забезпечення 
 
Предметом права соціального забезпечення є широка 

система суспільних відносин по задоволенню першочергових і 
найнеобхідніших потреб громадян та їх сімей, які з об’єктив- 
них, визнаних суспільством (державою) поважними причин 
опинилися у складних (здебільшого негативних) життєвих си-
туаціях, шляхом надання їм матеріального забезпечення чи до-
помоги в різних організаційних формах. Слід звернути увагу на 
те, що традиційно відносини з пенсійного забезпечення є осно-
вними у праві соціального забезпечення. Предмет пенсійного 
забезпечення становлять відносини щодо регулярного матеріа-
льного забезпечення громадян або членів їх сімей пенсіями, а 
також процедурні та процесуальні відносини. Відносини стосо-
вно матеріального забезпечення виникають між громадянами 
або членами їх сімей і районними відділеннями Пенсійного фо-
нду з приводу призначення різних видів пенсій. Процедурні 
відносини передують відносинам щодо матеріального забезпе-
чення і виникають між громадянами (сім’єю) та уповноважени-
ми державними органами, установами та ін. з приводу встанов-
лення юридичних фактів. Процесуальні відносини випливають 
із пенсійних відносин. Ці відносини виникають між громадяна-
ми (сім’єю) та державними органами, установами та ін. і 
пов’язані з реалізацією та захистом права на той чи інший вид 
пенсії. Процедурні та процесуальні відносини передують, су-
проводжують або випливають із пенсійних відносин і окремо 
існувати не можуть.  

Метод – це спосіб регулювання відносин, які входять до 
предмета пенсійного забезпечення. Методом пенсійного забез-
печення є сукупність прийомів і способів правового регулю-
вання відносин щодо пенсійного забезпечення. Він характери-
зується такими суттєвими ознаками: відносини матеріального 
забезпечення, процедурні та процесуальні, які складають пред-
мет пенсійного забезпечення, здійснюються державою в особі її 
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органів управління і установ або за дорученням держави пев-
ним органом (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків); одним із суб’єктів цих відносин є гро-
мадянин, а у встановлених законом випадках члени його сім’ї, 
другим – державні органи або, за їх дорученням, інші органи чи 
організації; за допомогою цих відносин здійснюється пенсійне 
забезпечення за рахунок державного, місцевого бюджетів, Пен-
сійного фонду. 

Відмінними ознаками пенсійного забезпечення слід 
вважати такі: 

1) пенсійне законодавство чітко встановлює коло забез-
печуваних осіб, які мають право на певні види пенсій (особи, 
котрі досягли пенсійного віку, чи/та які мають відповідну групу 
інвалідності, члени сім’ї померлого годувальника, які знаходи-
лись на його утриманні, та ін.);  

2) джерелами фінансування встановлених пенсійним за-
конодавством виплат є кошти Пенсійного фонду, Фонду соціа-
льного страхування від нещасних випадків, державного бюдже-
ту, недержавних пенсійних фондів); 

3) умовами пенсійного забезпечення є досягнення осо-
бою пенсійного віку, наявність певного страхового стажу, на-
явність групи інвалідності, характер захворювання, втрата го-
дувальника та знаходження на його утриманні та ін. Отже, ви-
дами пенсійного забезпечення є пенсії за віком, по інвалідності, 
у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років, за особливі 
заслуги перед Україною; довічна пенсія, одноразова пенсійна 
виплата, пенсійна виплата; пенсія на визначений строк;  

4) розміри видів пенсійного забезпечення залежить від 
розміру заробітної плати особи, тривалості страхового стажу, 
вислуги років;  

5) органами управління пенсійного забезпечення є Пен-
сійний фонд, Фонд соціального страхування від нещасних випа-
дків, недержавні пенсійні фонди, Міністерство доходів і зборів. 

У світі існує велика кількість різноманітних пенсійних 
систем. Умовно їх можна поділити на дві групи: системи, що 
передбачають обов’язкову участь всіх громадян держави у пен-
сійному забезпеченні, і системи, які пропонують добровільну 
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участь у цій справі. Слід сказати про те, що і обов’язкові, і доб-
ровільні пенсійні системи стосовно способу визначення розміру 
пенсійних виплат можуть бути або солідарними системами, 
тобто системами пенсійного забезпечення з фіксованими ви-
платами, або накопичувальними, іншими словами системами 
пенсійного забезпечення з фіксованими внесками. До початку 
80-х років ХХ ст. більшість країн використовувала систему пе-
нсійного забезпечення з фіксованими виплатами. Проте остан-
нім часом спостерігається поступовий перехід до систем з фік-
сованими внесками. Значною мірою це викликано як демогра-
фічними, так і економічними ризиками, що пов’язані зі старін-
ням населення та зменшенням відносної частки працюючих 
громадян, доходи яких є джерелом пенсійних виплат. Деякі кра-
їни повністю заміщують солідарну систему накопичувальною; 
інші вводять додаткову обов’язкову накопичувальну пенсійну 
систему; треті запроваджують добровільну накопичувальну пе-
нсійну систему, а потім з часом доповнюють її обов’язковою 
участю. Необхідно відзначити, що і обов’язкові, і добровільні 
пенсійні системи розрізняються за принципом відбору учасників 
системи. Так, пенсійні системи бувають індивідуальними, у яких 
може або зобов’язаний брати участь кожен громадянин країни, 
або корпоративними, у яких можуть чи зобов’язані брати участь 
тільки працівники відповідної корпорації (підприємства). 

Пенсійні виплати, що здійснюються у корпоративній 
пенсійній системі, називають трудовою пенсією або пенсією від 
роботодавця, тому що зобов’язання по формуванню пенсійних 
рахунків, інвестування коштів та подальша виплата пенсії пря-
мо пов’язані з роботодавцем учасника. Трудові пенсії широко 
використовуються у США та Західній Європі, де корпоративна 
та інвестиційна культури мають багаторічні традиції, а існуючі 
корпорації – столітню історію.  

У країнах Центральної Європи переважають пенсійні 
системи, створені за принципом індивідуальної участі у нако-
пиченні пенсійних коштів. Це такі системи, у яких люди само-
стійно (обов’язково чи добровільно) приймають рішення про 
участь у тому чи іншому пенсійному фонді. 

Велике значення у справі пенсійного накопичення ма-
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ють способи регулювання інвестиційної діяльності з коштами 
пенсійних систем. Зокрема, наявність та жорсткість системи лі-
мітів на інвестування у різні види активів. Інакше побудована 
пенсійна система у Латинській Америці, у країнах Центральної 
Європи та у Казахстані. У цих країнах вважають, що соціальна 
значущість пенсійних систем настільки велика, що держава по-
винна не допустити для цих систем великих інвестиційних ри-
зиків і тому має жорстко регламентувати процедури інвесту-
вання шляхом запровадження різних обмежень.  

Пенсійні системи розрізняються і за ступенем відокрем-
леності (інвестування) коштів, накопичених у пенсійній систе-
мі. Так, у країнах Латинської Америки, більшості країн Центра-
льної Європи і Казахстані діяльність пенсійних фондів органі-
зована за принципами довірчого управління та передбачає 
обов’язковий розподіл балансу власне адміністрації пенсійного 
фонду та самого пенсійного фонду. 

Право пенсійного забезпечення має певну систему, тоб-
то науково обґрунтовану внутрішню класифікацію і угрупован-
ня правових норм за окремими інститутами. 

Систему права пенсійного забезпечення слід відрізняти 
від системи пенсійного законодавства. Перша є системою зміс-
ту прав, а друга належить до її форми і характеризує стан дже-
рел права. 

Необхідно звернути увагу на те, що норми права пен-
сійного забезпечення поділяються на загальні, які визначають 
основні принципові положення для всіх пенсійних відносин, і 
окремі, які належать до конкретних видів пенсійних правовід-
носин. 

Залежно від змісту норми права пенсійного забезпечен-
ня розташовуються в загальній або особливій його частині. 

У загальній частині містяться норми, котрі характери-
зують предмет права пенсійного забезпечення, його метод або 
сферу дії, джерела цієї підгалузі права, принципи права пенсій-
ного забезпечення і пенсійні правовідносини. Особливу частину 
складають усі інші норми, які згруповані за окремими інститу-
тами. Критерієм для об’єднання норм за інститутами є їх зміст. 
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В окремі інститути виділені ті норми, які є загальними для двох 
чи більше видів пенсійного забезпечення (страховий стаж, при-
значення пенсії). В інші інститути включені норми, котрі регу-
люють конкретні види пенсійного забезпечення (пенсії за віком, 
по інвалідності, у разі втрати годувальника та ін.). Деякі з цих 
інститутів також мають складну структуру, оскільки всередині 
них норми згруповані з врахуванням диференціації в пенсійно-
му забезпеченні. Наприклад, в інституті пенсій за віком виді-
ляються відносно відокремлені групи норм, які регулюють пен-
сії за віком за загальнообов’язковим державним пенсійним 
страхуванням та пенсії за віком на пільгових умовах. Відокрем-
лення також відбувається за такими критеріями, як специфіка 
суб’єктів: державні службовці, народні депутати, наукові пра-
цівники, військовослужбовці й особи органів внутрішніх справ, 
громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-
рофи. 

 
 
1.2. Принципи пенсійного забезпечення 
 
Принципи права – це керівні засади (ідеї), які визнача-

ють зміст і спрямованість правового регулювання суспільних 
відносин. Принципами пенсійного забезпечення є керівні, вихі-
дні положення, котрі закріплені в нормах права пенсійного за-
безпечення і виражають суттєві ознаки відносин, що складають 
предмет права пенсійного забезпечення. До принципів пенсій-
ного забезпечення відносять наступні: загальність пенсійного 
забезпечення; диференціація умов та рівня пенсійного забезпе-
чення; універсальність та комплексність при наданні пенсійно-
го забезпечення; фінансування пенсійного забезпечення за ра-
хунок страхових внесків і коштів державного бюджету; парите-
тність представників усіх суб’єктів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування у керівництві загально-
обов’язковим державним пенсійним страхуванням; цільове ви-
користання коштів загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування; державний та громадський контроль за при-
значенням та наданням пенсійного забезпечення; право на доб-
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ровільне внесення страхових внесків до Пенсійного фонду 
України, недержавні пенсійні фонди; право на судове оскар-
ження умов надання пенсійного забезпечення та його розмірів. 

Принципи пенсійного забезпечення співвідносяться із 
загальноправовими та міжгалузевими принципами. Загально-
правові принципи діють у всіх галузях права, і тому їх назива-
ють загальними або основними. До загальноправових принци-
пів, зокрема, належать: принцип законності, принцип єдності 
прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин; принцип га-
рантованості прав і свобод громадян; принцип відповідальності 
за вину та ін. Загальноправові принципи є головними і певною 
мірою визначають систему принципів будь-якої галузі права, у 
тому числі і права пенсійного забезпечення. Враховуючи це, 
вважаємо за необхідне розглянути вплив основних принципів 
на принципи пенсійного забезпечення. 

Зміст принципу законності полягає в тому, що всі 
суб’єкти відносин з пенсійного забезпечення (фізичні особи, 
сім’я, державні органи, посадові особи, юридичні особи неза-
лежно від форм власності, представники громадськості та ін.) 
повинні неухильно дотримуватися і виконувати положення за-
конів і нормативно-правових актів. Управління Пенсійного фо-
нду не вправі на свій розсуд змінювати умови призначення різ-
них видів пенсій, розмір пенсій, порядок визначення заробітної 
плати (доходу) для обчислення пенсій у солідарній системі. 
Принцип єдності прав та обов’язків суб’єктів відносин з пен-
сійного забезпечення полягає в тому, що праву фізичної особи 
(сімۥї) на отримання пенсії кореспондує обов’язок Управління 
Пенсійного фонду призначити у встановлений законом строк 
відповідний вид пенсії. Принцип гарантованості прав і свобод 
громадян проявляється в тому, що суб’єктам пенсійних відно-
син при настанні певних умов, визначених законом, гарантуєть-
ся право на отримання різних видів пенсій.  

Для пенсійного забезпечення характерним є такий за- 
гальноправовий принцип, як принцип пріоритетності норм 
міжнародного права над нормами національного права. Згідно з 
ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є ча-
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стиною національного законодавства України. Цей принцип 
знайшов своє відображення у ст. 4 Закону України “Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 
р., згідно із якою, якщо міжнародним договором України, згода 
на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 
встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством 
України про пенсійне забезпечення, застосовуються норми 
міжнародного договору. Таким чином, в основу принципів пра-
ва пенсійного забезпечення повинні бути покладені основні по-
ложення, закріплені в Європейському кодексі соціального за-
безпечення, прийнятому 16.04.1964 р., які містять норми, при-
свячені медичній допомозі, допомозі за хворобою, за старістю, 
у разі виробничої травми, інвалідності, у разі смерті годуваль-
ника. 

Важливе значення для регулювання відносин у галузі 
пенсійного забезпечення мають акти Міжнародної організації 
праці: декларації, конвенції, рекомендації. Так, відповідно до 
Преамбули Статуту МОП її завданням є у тому числі і захист 
робітників від хвороб, професійних захворювань і від нещасних 
випадків на виробництві; пенсій за старістю та інвалідністю 
тощо. 

Окреме місце відведено міжгалузевим принципам, які 
застосовуються при регулюванні не всіх відносин, а тільки тих, 
що є предметом суміжних галузей права, наприклад, права со-
ціального забезпечення, трудового, фінансового та ін. Так, до 
міжгалузевих принципів, які охоплюють трудове право та право 
соціального забезпечення, належать принципи охорони здо-
ровۥя, державної підтримки сім’ї, материнства, батьківства й 
дитинства, пріоритетності соціального забезпечення дітей, ін-
валідів і громадян похилого віку, обов’язкового соціального 
страхування осіб, які беруть участь своєю працею в суспільно-
му виробництві. До принципів права соціального забезпечення і 
фінансового права, права соціального забезпечення й адмініст-
ративного права фахівці відносять принципи права на охорону 
здоровۥя, на освіту, на захист від безробіття, бідності, на під-
тримку сім’ї, материнства й дитинства, осіб похилого віку,  
інвалідів з боку держави і суспільства, на захист своїх прав і 
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свобод всіма не забороненими законом засобами. Вказані прин-
ципи вважаються загальними для всіх галузей права, що регу-
люють суспільні відносини, за допомогою яких громадяни реа-
лізують свої соціально-економічні права. Міжгалузевий прин-
цип забезпечення свободи діяльності громадських об’єднань 
знайшов своє відображення в законодавстві пенсійного забез-
печення. Так, представники громадських організацій від застра-
хованих осіб та роботодавців входять до складу правління Пен-
сійного фонду, повноваженнями якого відповідно є розгляд та 
затвердження бюджету Пенсійного фонду, визначення порядку 
надходження та обліку його коштів, здійснення контролю за ці-
льовим їх використанням та ін. (ст. 61 Закону України “Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування”). Важливе 
значення на сьогодні має принцип соціального партнерства, 
який також належить до міжгалузевих. Цей принцип визначає 
зміст норм, котрі регулюють не тільки колективні відносини з 
приводу застосування найманої праці, а також відносини із со-
ціального забезпечення, соціального страхування. Принцип со-
ціального партнерства знайшов своє закріплення в нормах пен-
сійного забезпечення. Так, до складу правління Пенсійного фо-
нду, як вже відмічалось, входять представники громадських ор-
ганізацій від застрахованих осіб та роботодавців. Представники 
застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентатив-
ними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями 
профспілок, а представники роботодавців – репрезентативними 
на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями органі-
зацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) і відкли-
кання таких представників визначається сторонами соціального 
діалогу самостійно (ст. 60 Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування”). Принцип забез-
печення права кожного на захист своїх прав і свобод також на-
лежить до міжгалузевих. Цей принцип отримав своє закріплен-
ня у ст. 55 Конституції України. Принцип забезпечення права 
кожного на захист у пенсійному забезпеченні конкретизується у 
принципі охорони права громадян на пенсійне забезпечення. 
Так, застраховані особи та члени їх сімей мають право на оска-
рження дій (бездіяльності) страхувальників, виконавчих органів 
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Пенсійного фонду та їх посадових осіб відповідно до законо-
давства. Із таким зверненням громадяни мають право звернути-
ся як до органів державної влади і місцевого самоврядування, 
так і до суду (ст. 105 Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”).  

Розглянемо зміст галузевих принципів пенсійного за-
безпечення. У науці пенсійного забезпечення до них відносять 
наступні. Принцип загальності та доступності пенсійного за-
безпечення: його зміст  полягає в тому, що згідно зі ст. 46 Кон-
ституції України всі громадяни мають право на той чи інший 
вид пенсійного забезпечення при наявності підстав і умов, 
встановлених законом. Законодавство не передбачає ніяких об-
межень у праві на отримання різних видів пенсійного забезпе-
чення за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походжен-
ня, майнового стану, місця проживання, за мовними або інши-
ми ознаками. Принцип диференціації умов та рівня пенсійного 
забезпечення безпосередньо випливає із норм, котрі регулюють 
пенсійні відносини і залежать, наприклад, від: статі (жінкам 
знижується пенсійний вік і необхідний страховий стаж); харак-
теру та умов трудової діяльності (підземні роботи та роботи з 
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці; інші 
роботи зі шкідливими і важкими умовами праці; відкриті гірни-
чі роботи); правового статусу особи (зменшення пенсійного ві-
ку та стажу роботи особам, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи); категорії працівників (окремі працівни-
ки авіації і льотно-випробного складу, робітники локомотивних 
бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійс-
нюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на 
залізничному транспорті та метрополітені, мають право на 
пільгову пенсію за вислугу років); групи інвалідності та причин 
її настання (якщо інвалідність настала в результаті трудового 
каліцтва чи професійного захворювання, наявність страхового 
стажу значення не має, але якщо інвалідність є наслідком зага-
льного захворювання, то наявність страхового стажу є умовою 
призначення пенсії). Розміри пенсійного забезпечення також 
диференціюються залежно від виду, сфери і характеру трудової 
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діяльності (працівникам, які працювали на підземних роботах 
та роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умова-
ми праці, встановлено підвищений розмір пенсій); тривалості 
страхового стажу (вислуги років); розміру заробітку, з якого 
обчислюється пенсія; групи інвалідності; суми внесків до від-
повідних фондів та від інших обставин. Принцип універсально-
сті та комплексності при наданні пенсійного забезпечення по-
лягає в тому, що в національному законодавстві представлені 
всі форми і види пенсійного забезпечення, які передбачені 
Міжнародною Організацією Праці в конвенціях, рекомендаціях 
(пенсії за віком; по інвалідності, у разі втрати годувальника; у 
разі трудового каліцтва або професійного захворювання). 
Принцип фінансування пенсійного забезпечення за рахунок 
страхових внесків та коштів державного бюджету означає, 
що в процесі реформування пенсійної системи України прове-
дено розмежування джерел фінансування пенсійних виплат. 
Деякі види пенсій фінансуються з коштів Пенсійного фонду, а 
інші – з коштів державного бюджету.  

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” система пенсійного забезпечен-
ня в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень – це солі-
дарна система, яка базується на засадах солідарності і субсиду-
вання й здійснення виплати пенсій за рахунок коштів Пенсійного 
фонду на умовах та в порядку, передбачених Законом. Другий 
рівень – накопичувальна система, що базується на засадах нако-
пичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді 
або у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах 
другого рівня. Третій рівень – система недержавного пенсійно-
го забезпечення, що базується на засадах добровільної участі 
громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних 
накопичень із метою отримання громадянами пенсійних виплат 
на умовах та в порядку, передбачених законодавством про не-
державне пенсійне забезпечення. Принцип паритетності пред-
ставників усіх суб’єктів загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування у керівництві загальнообов’язковим 
державним пенсійним страхуванням полягає в тому, що прав-
ління Пенсійного фонду формується на основі паритетності 
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представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Так, 
до складу правління Пенсійного фонду входять по п’ять пред-
ставників від держави, застрахованих осіб і роботодавців. 
Представники від держави призначаються і відкликаються Ка-
бінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб 
обираються (делегуються) репрезентативними на національно-
му рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а предста-
вники роботодавців – репрезентативними на національному рі-
вні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. 
Порядок обрання (делегування) і відкликання таких представ-
ників визначається сторонами соціального діалогу самостійно 
(ст. 60 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пе-
нсійне страхування”). Принцип цільового використання коштів 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування по-
лягає в тому, що кошти Пенсійного фонду повинні використо-
вуватися виключно на цілі, визначені Законом, зокрема, на: ви-
плату пенсій, надання соціальних послуг, фінансування адміні-
стративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладе-
них на органи Пенсійного фонду, оплату послуг з виплати та 
доставки пенсій, формування резерву коштів Пенсійного фон-
ду. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду на 
цілі, не передбачені Законом (ст. 73 Закону України “Про зага-
льнообов’язкове державне пенсійне страхування”). Аби висвіт-
лити зміст принципу державного та громадського контролю за 
призначенням та наданням пенсійного забезпечення слід розу-
міти, що метою державного регулювання та нагляду у сфері пе-
нсійного забезпечення є проведення єдиної та ефективної дер-
жавної політики; забезпечення реалізації прав громадян на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування; створення 
умов для ефективного функціонування та розвитку системи за-
гальнообов’язкового державного пенсійного страхування; адап-
тація системи загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування до міжнародних стандартів. Державне регулюван-
ня та нагляд у порядку, передбаченому законом, здійснюють 
певні державні органи, зокрема: за дотриманням норм закону 
щодо призначення і виплати пенсій у солідарній системі та щодо 
взаємодії Пенсійного фонду з фондами загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування – центральний орган ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудо-
вих відносин, соціального захисту населення; щодо цільового 
використання коштів Пенсійного фонду, законності та своєчас-
ного руху коштів накопичувальної системи пенсійного страху-
вання – центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну фінансову політику, та Рахункова палата; щодо дотри-
мання норм закону суб’єктами накопичувальної системи пен-
сійного страхування – національна комісія, що здійснює держа-
вне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та ін. У пи-
таннях громадського контролю за призначенням та наданням 
пенсійного забезпечення слід звернути увагу на те, що членами 
Правління Пенсійного фонду є громадські організації застрахо-
ваних осіб та роботодавців, і тому вони беруть участь у підго-
товці, ухваленні і реалізації рішень з питань пенсійного забез-
печення. Повноваженнями Правління Пенсійного фонду, зок-
рема, є: розгляд та затвердження бюджету Пенсійного фонду, 
визначення порядку надходження та обліку його коштів; здійс-
нення контролю за цільовим їх використанням та ін. Принцип 
пенсійного забезпечення на засадах добровільного страхування 
полягає в тому, що особи, які досягли 16-річного віку та не на-
лежать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню відповідно до законодав-
ства, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які по-
стійно проживають або працюють на території України, грома-
дяни України, які постійно проживають або працюють за ме-
жами України, мають право на добровільну участь у системі за-
гальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Вка-
зані особи можуть брати добровільну участь у солідарній або в 
накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночас-
но в обох системах відповідно до укладеного договору про доб-
ровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. Важливе значення у цьому контексті 
має недержавне пенсійне забезпечення. Відповідно до ст. 2 За-
кону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 
09.07.2003 р. система недержавного пенсійного забезпечення – 
це складова системи накопичувального пенсійного забезпечен-
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ня, що базується на принципах добровільної участі фізичних і 
юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень, з метою 
одержання учасниками додаткових до загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Участь у 
цій системі є виключно добровільною і фінансується за рахунок 
внесків громадян або роботодавців, або тих і інших одночасно. 
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється: пенсійними 
фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адмініст-
раторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів; стра-
ховими організаціями шляхом укладення договорів страхування 
довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настан-
ня інвалідності або смерті учасника фонду; банківськими устано-
вами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депо-
зитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень.  

Право на судове оскарження умов надання пенсійного 
забезпечення та його розмірів як принцип полягає в тому, що 
застраховані особи та члени їх сімей мають право на оскаржен-
ня дій (бездіяльності) страхувальників, виконавчих органів Пе-
нсійного фонду та їх посадових осіб до органів державної влади 
і місцевого самоврядування, а також у судовому порядку. 

 
 
1.3. Джерела пенсійного забезпечення 
 
У правовій науці загальноприйнятими є два підходи до 

визначення поняття “джерела права”. Згідно з першим джерела 
права розглядаються в матеріальному аспекті і розуміються як 
реальна сила, що створює правові приписи і забезпечує їх вико-
нання, у тому числі примусове. Другий підхід до поняття “дже-
рела права” (у формальному розумінні) трактує його як зовніш-
ню форму виразу правових приписів. 

З огляду на сказане джерела права можна визначити як 
прийняті в суспільстві способи виразу волі відповідних власних 
структур, яка направлена на правове регулювання суспільних 
відносин незалежно від їх змісту. 

У праві єдиним способом зовнішнього виразу правових 
приписів, надання їм загальнообов’язкового характеру є норма-
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тивно-правові акти відповідних владних органів, що в повній 
мірі відноситься і до джерел пенсійного забезпечення. Особли-
ве місце серед джерел пенсійного забезпечення відведено ак-
там, в яких містяться загальновизнані принципи і норми міжна-
родного права, а також міжнародні договори України. Такі 
джерела входять до загального масиву законодавства України і 
мають перевагу над усіма українськими нормативно-правовими  
актами. 

Отже, під джерелом пенсійного забезпечення розумі-
ють способи (форми) вираження норм права, що приймаються 
компетентними органами державної влади та призначені для 
регулювання відносин в галузі пенсійного забезпечення непраце-
здатних громадян. 

Особливості джерел пенсійного забезпечення полягають 
в наступному: а) більшість нормативних актів є загальнодержа-
вними, що приймаються відповідними державними органами; 
слід сказати, що майже всі вони мають правовстановлюючий 
(матеріальний чи процедурний) характер; б) наявність у системі 
джерел пенсійного права (поряд із загальними централізовани-
ми нормативними актами) нормативних актів, що мають харак-
тер локальних; в) для джерел пенсійного забезпечення ще не 
характерний високий рівень систематизації.  

Класифікація нормативних-правових актів пенсійного 
забезпечення здійснюється за наступними критеріями: 

I. Залежно від органів, які приймають нормативно-
правові акти, джерела пенсійного права можна класифікувати 
на акти, які приймаються органами державної влади або орга-
нами місцевого самоврядування, і акти, які приймаються 
суб’єктами соціально-партнерських відносин. Соціально парт-
нерські угоди укладаються на різних рівнях (державному, регі-
ональному, територіальному), у кожній з них можуть міститися 
положення нормативного характеру з питань пенсійного забез-
печення. 

Особливий вид таких актів – колективні договори. Ці 
локальні акти приймаються на рівні підприємства і містять но-
рмативні умови з питань соціального захисту і пенсійного за-
безпечення працівників цих підприємств. 
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II. Традиційною є класифікація джерел пенсійного права 
за їх юридичною силою, яка визначається, у свою чергу, поло-
женням відповідного органу, котрий видає акт, у загальній ієра-
рхічній структурі органів влади.  

За цим критерієм можна виділити наступні нормативно-
правові акти державного рівня: 

 міжнародні договори, ратифіковані Україною (або 
СРСР). У силу ст. 9 Конституції України чинні міжнародні до-
говори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України; 

 Конституція України. Маючи найвищу юридичну 
силу, визначаючи цілі та зміст всіх інших нормативно-правових 
актів, спрямованість діяльності органів законодавчої й вико-
навчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, вико-
нання її положень гарантується завдяки захисту із боку право-
суддя. Верховенство Конституції в системі джерел права зумо-
влюється її установчим характером, найвищою юридичною си-
лою, прямою дією її норм; 

 закони України. Згідно із ст. 92 Конституції України 
основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпе-
чення визначаються виключно законами України. Як приклад, 
це Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” від 09.07.2003 р., Закон України “Про заходи що-
до законодавчого забезпечення реформування пенсійної систе-
ми” від 08.07.2011 р. та ін. Верховенство закону полягає в його 
загальності, у прагненні до того, щоб не залишалося неврегу-
льованих законом сфер суспільного життя. Звичайно, у право-
вій державі усі повинні дотримуватися не тільки законів, а й 
інших правових актів. Однак надзвичайно важливим є те, щоб 
останні повною мірою відповідали волі й інтересам народу. Бу-
дучи вищою формою вираження державної волі, закони мають 
найвищу юридичну силу щодо нормативних актів інших орга-
нів держави і становлять підґрунтя системи права. Проголошу-
ючи й забезпечуючи верховенство закону, правова держава тим 
самим утверджує в суспільстві принципи й цінності демократи-
чної держави, виражені в законах, провадить у життя її головні 
засади; 
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 інші нормативно-правові акти. 
а) нормативно-правові акти Президента України; 
б) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; 
в) відомчі нормативно-правові акти. 
1. Нормативно-правові акти Президента України. 
Укази становлять другий за важливістю вид норматив-

них актів. Вони приймаються з питань, вирішення яких відне-
сено до компетенції Президента.  

2. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України. 
Постанови Кабінету Міністрів України. До підзаконних 

актів, що регулюють пенсійні відносини, належать численні но-
рмативні акти, прийняті на основі й на виконання законів і ука-
зів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України. 
Одні з них приймаються за дорученням Верховної Ради, Прези-
дента України, інші – без таких доручень, якщо вирішення да-
ного питання не належить до виняткової компетенції Верховної 
Ради або Президента України. 

За дорученнями, що містяться в законах і указах Прези-
дента України, Кабінет Міністрів приймає велику кількість різ-
них постанов: “Про затвердження Положення про медико-
соціальну експертизу (МСЕК)”; Списків № 1 і № 2 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, які надають право на пен-
сію за віком (старості) на пільгових умовах”, та ін.  

Кабінет Міністрів України приймає нормативно-правові 
ати з питань пенсійного забезпечення й обов’язкового особис-
того страхування військовослужбовців і осіб начальницького й 
рядового складу органів внутрішніх справ, працівників проку-
ратури та митних органів, що мають персональні звання. Вели-
ку групу нормативно-правових актів становлять постанови Ка-
бінету Міністрів України про пенсійне забезпечення за вислугу 
років, державну службу. 

За період дії Закону України “Про пенсійне забезпечен-
ня” від 05.11.1991 р. було прийнято більше ста різних за назвою 
й змістом постанов Кабінету Міністрів України про пенсійне 
забезпечення й соціальне обслуговування громадян України. 
Найважливішими постановами Кабінету Міністрів України є 
постанови про підвищення рівня пенсійного забезпечення до 
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прожиткового мінімуму. 
Таким чином, прийняті Кабінетом Міністрів України 

нормативні акти з питань пенсійного забезпечення мають різні 
напрямки. Ці нормативно-правові акти можуть конкретизувати 
норми законів, регламентувати порядок призначення окремих 
видів пенсій, встановлювати коло осіб, що мають право на пен-
сію, визначати умови призначення пенсій та інші питання. 

3. Відомчі нормативно-правові акти. 
Зокрема, мова йде про роз’яснення Міністерства соці- 

альної політики, Пенсійного фонду, фондів соціального страху-
вання України. 

Підзаконні нормативні акти Міністерства соціальної по-
літики, Пенсійного фонду і фондів соціального страхування 
України мають важливе значення для правильного розуміння й 
однакового застосування законодавства щодо пенсійного забез-
печення. Їх можна поділити на дві групи. До першої групи на-
лежать накази, роз’яснення й інструкції, які видані Міністерст-
вом відповідно до його права давати роз’яснення про порядок 
застосування окремих законів. За своїм змістом такі роз’яс- 
нення носять характер офіційного тлумачення норм пенсійного 
забезпечення, оскільки робиться це уповноваженим на те орга-
ном. Вони є обов’язковими для всіх установ і організацій, що 
застосовують норми пенсійного забезпечення. До другої групи 
належать роз’яснення керівного методичного характеру й при-
ймаються Міністерством у межах своєї компетенції у формі ме-
тодичних листів і інструкцій з питань діяльності підлеглих йо-
му органів праці та соціальної політики, соціального обслуго-
вування.  

III. Самостійним критерієм класифікації джерел пенсій-
ного забезпечення може бути визнано коло осіб, на яке поши-
рюється дія норм відповідних нормативно-правових актів. 

За цим критерієм можна виділити нормативні акти, кот-
рі регулюють пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб 
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і 
деяких інших осіб, працівників прокуратури, державних служ-
бовців, наукових працівників та науково-педагогічних праців-
ників, суддів та ін. категорій осіб. 
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IV. Залежно від фінансових джерел, за рахунок яких 
здійснюється пенсійне забезпечення, розрізняють правові акти, 
що регулюють пенсійне забезпечення за рахунок обов’язкових 
внесків, за рахунок бюджетних асигнувань, за рахунок власних 
коштів (недержавне пенсійне забезпечення). 

V. За змістом нормативно-правові акти можуть бути 
класифіковані на галузеві і комплексні. 

До числа галузевих відносять такі, що регулюють суспі-
льні відносини щодо пенсійного забезпечення категорії праців-
ників певної галузі. Наприклад, пенсійне забезпечення військо-
вослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб. У комплексних нормати-
вних актах містяться норми, які належать до декількох галузей 
права. Наприклад, Закон України “Про державну службу”,  
Закон України “Про прокуратуру” входять не тільки до системи 
пенсійного забезпечення, а й трудового, адміністративного  
права.  

Розглянемо окремі види нормативно-правових актів, що 
приймаються органами законодавчої та центральної виконавчої 
влади. 

Конституція України . До основних прав людини Осно-
вний Закон країни відносить право на соціальний захист, зміст 
якого розкривається в багатьох статтях. Так, ст. 46 гарантує ко-
жному соціальний захист на випадок повної, часткової або тим-
часової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від людини обставин, а також у старості та в ін-
ших випадках, передбачених законом; ст. 48 встановлює право 
на достатній життєвий рівень; ст. 49 декларує право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу й медичне страхування; ст. 50 за-
кріплює право на безпечне для життя і здоров’я довкілля й на 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди; ст. 51 
проголошує, що сім’я, дитинство, материнство й батьківство 
охороняються державою.  

Джерелами права пенсійного забезпечення є міжнаро-
дно-правові акти (договори, угоди), які Україна уклала з де-
якими зарубіжними країнами або приєдналася до них, або в 
порядку правонаступництва підтвердила свої зобов’язання по  
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міжнародних договорах колишнього Союзу РСР про співробіт-
ництво у сфері соціального забезпечення й на які надана згода 
Верховною Радою України. 

Одним із таких договорів є Угода “Про гарантії прав 
громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 
(СНД) у сфері пенсійного забезпечення” від 13.03.1992 р. Цією 
Угодою передбачено, що пенсійне забезпечення громадян дер-
жав СНД здійснюється за законодавством держави, на території 
якої вони проживають. 

Усі витрати, пов’язані із здійсненням пенсійного забез-
печення, несе держава, що надає забезпечення. Взаємні розра-
хунки не проводяться, якщо інше не передбачено двосторонні-
ми угодами. 

Призначення пенсій громадянам СНД проводиться за 
місцем проживання. Для встановлення права на пенсію, у тому 
числі пенсії на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам 
СНД враховується трудовий стаж, який зароблено на території 
кожної із цих держав, а також на території колишнього Союзу 
РСР за час до набрання чинності цією угодою. Обчислення пен-
сій проводиться із заробітку (доходу) за період роботи, що за-
раховується до трудового стажу. При переселенні пенсіонера в 
межах держав СНД виплата пенсії за колишнім місцем прожи-
вання припиняється, якщо пенсія того ж виду передбачена за-
конодавством держави за новим місцем проживання пенсіонера 
з дотриманням умов, передбачених угодою.  

Україна підписала й ратифікувала Угоду між держава- 
ми – учасницями Співдружності Незалежних Держав “Про вза-
ємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої 
Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших 
держав і сімей загиблих військовослужбовців” від 15.04.1994 р. 

Необхідно сказати про те, що окремі питання пенсійно-
го забезпечення регулюються двосторонніми угодами України і 
Російської Федерації. Наприклад, Тимчасовою угодою між уря-
дами України й Російської Федерації від 15.01.1993 р. “Про га-
рантії прав громадян, що працювали в районах Крайньої Півно-
чі й місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі”. 
Російська сторона взяла на себе зобов’язання про пенсійне за-
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безпечення громадян, що проживають нині в Україні, але рані-
ше працювали в несприятливих кліматичних умовах на терито-
рії Російської Федерації. Це означає, що Пенсійний фонд Росій-
ської Федерації буде перераховувати Пенсійному фонду Украї-
ни необхідні кошти для виплати пенсіонерам пенсій або части-
ни їх, залежно від тривалості трудового стажу в зазначених ра-
йонах. 

Двосторонні міждержавні угоди про співробітництво у 
сфері соціального забезпечення громадян укладені між Украї-
ною і Королівством Іспанії. Угода підписана 07.10.1996 р., ра-
тифікована 17.12.1997 р., набрала чинності 27.03.1998 р.. Існує 
договір між Україною й Латвійською Республікою про співро-
бітництво в галузі соціального забезпечення, він підписаний 
26.02.1998 р., ратифікований 19.03.99 р., набрав чинності 
11.06.1999 р. 

Міжурядові угоди укладено між урядом України і уря-
дом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі 
пенсійного забезпечення. Підписана угода 28.07.1995 р., рати-
фіковано 07.05.1996 р., набрала чинності 20.11.1996 р.; Угода 
між урядом України і урядом Республіки Білорусь про гарантії 
прав громадян в галузі пенсійного забезпечення підписана 
14.12.1995 р., набрала чинності 11.02.1997 р.; а Угода між уря-
дом України і урядом Республіки Грузія про співробітництво в 
галузі пенсійного забезпечення підписана в м. Тбілісі 
09.01.1995 р., ратифікована 22.11.1995 р., набрала чинності 
22.12.1995 р. 

Договір між Кабінетом Міністрів України і урядом Ес-
тонської Республіки про співробітництво у сфері соціального 
забезпечення підписаний в м. Києві 20.02.1997 р., набрав чин-
ності 28.01.1998 р. 

Угода між урядом України і урядом Республіки Молдо-
ва про співробітництво у сфері пенсійного забезпечення  
(з підсумковим протоколом) підписана в м. Кишеневі 
29.08.1995 р., ратифікована 29.10.1996 р., набрала чинності 
19.12.1996 р. 

Крім вказаних існують наступні договори: договір між 
Україною і Турецькою Республікою про співробітництво у сфе-
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рі соціального забезпечення; Договір між Україною і Республі-
кою Болгарія про співробітництво у сфері соціального забезпе-
чення.  

Відомо, що відповідно до Конституції України (ст. 9) 
міжнародні договори є частиною національного законодавства 
України і застосовуються відповідно до правил, встановлених 
для цього виду актів.  

У сфері пенсійного забезпечення важливу роль відіграє 
Закон України “Про пенсійне забезпечення”, прийнятий Верхо-
вною Радою України 05.11.1991 р. Слід звернути увагу на те, 
що цей Закон є основоположним актом у сфері пенсійного за-
безпечення, який гарантує всім непрацездатним громадянам 
України право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів 
Пенсійного фонду через надання пенсій. 

Укази Президента України 
До таких належить, наприклад, один із перших указів 

Президента України “Про соціальний захист населення в умо-
вах лібералізації цін” від 27.12.1991р., яким вперше після при-
йняття Закону України “Про пенсійне забезпечення” від 
05.11.1991 р. був збільшений розмір державних пенсій, призна-
чених до 01.01.1992 р., на 100%. 

Необхідно також сказати про те, що в Україні було при-
йнято низку указів Президента України про реформування сис-
теми пенсійного забезпечення: збільшення розміру матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам; соціальний захист ба-
гатодітних і неповних сімей; грошове забезпечення, підвищен-
ня окладів військовослужбовців, інших категорій осіб. 

Серед указів і розпоряджень Президента України є акти 
адміністративно-правового характеру: про структуру й статус 
органів соціального захисту населення, завдання і функції їх ді-
яльності. 

Особливу роль у системі джерел пенсійного забезпечен-
ня відіграє Закон України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. Цей Закон має важливе 
значення для регулювання пенсійних відносин. Закон визначає 
принципи, засади і механізм функціонування системи загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування, призначен-



24 

ня, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг із 
коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхо-
вих внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, перед-
бачених цим Законом, а також регулює порядок формування 
Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за раху-
нок його коштів видатків на оплату договорів страхування до-
вічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, 
членам їх сімей та іншим особам. 

У системі норм права пенсійного забезпечення функціо-
нує незначна кількість різних видів локальних актів, прийнятих 
підприємствами і організаціями в порядку стимулювання тру-
дової діяльності працівників. Такі акти передбачені ст. 9 КЗпП 
України, в якій зазначено, що підприємства, установи і органі-
зації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів 
можуть встановлювати додаткові, порівняно із законодавством, 
трудові і соціально-побутові пільги для своїх працівників. 

 
 
1.5. Пенсійні правовідносини  
 
Пенсійні правовідносини виникають кожного разу, коли 

реалізується право на пенсійне забезпечення. Враховуючи, що 
нині пенсійна система охоплює абсолютно всіх непрацездатних 
громадян або тих, хто досяг певного віку, можна сказати, що 
кожен громадянин є потенційним або реальним учасником да-
них правовідносин. 

Пенсійні правовідносини є одним із видів суспільних 
відносин і особливою формою здійснення права на пенсію. Во-
ни складають найбільшу групу правовідносин у праві соціаль-
ного забезпечення.  

Спочатку спробуємо з’ясувати, що ж представляють со-
бою пенсійні правовідносини. 

Пенсійні правовідносини – це врегульовані нормами пра-
ва пенсійного забезпечення суспільні відносини, які виникають у 
зв’язку з матеріальним забезпеченням громадян, котрі досягли 
встановленого законом віку, тривалий час займалися певним 
видом професійної діяльності, а також громадян, які визнані 
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інвалідами або втратили годувальника. 
Такі правовідносини виникають при наявності відповід-

ного фактичного складу.  
У пенсійних правовідносинах зв’язок громадян із дер-

жавою в особі відповідних органів, які здійснюють пенсійне за-
безпечення, знаходить свій прояв у їх суб’єктивному юридич-
ному праві на отримання пенсійного забезпечення при наявнос-
ті відповідних юридичних фактів, а також у юридичному 
обов’язку державного органу (або іншого, уповноваженого 
державою, органу) гарантувати їм це забезпечення на умовах і в 
порядку, передбаченому законодавством.  

Така можливість, крім того, підтримується примусовою 
силою держави. Кожному громадянину – носію суб’єктивного 
юридичного права на той чи інший вид пенсійного забезпечен-
ня держава гарантує реалізацію цього права шляхом примусо-
вого забезпечення у відповідних випадках виконання юридич-
ного обов’язку по його наданню відповідним органом. Так, не 
допускається відмова у задоволенні права на пенсію у зв’язку з 
відсутністю, наприклад, у розпорядженні відповідного держав-
ного органу, котрий зобов’язаний надати матеріальне забезпе-
чення, фінансових засобів. Подібна відмова зумовлює необхід-
ність застосування примусу до такого органу задля виконання 
покладеного на нього обов’язку. 

Якщо характеризувати пенсійні правовідносини, необ-
хідно сказати про те, що структурно всі види пенсійних право-
відносин поділяються на дві групи: а) правовідносини з приво-
ду певних видів пенсійного забезпечення (основні чи матеріа-
льні правовідносини); б) процедурно-процесуальні відносини з 
установленням юридичних фактів і розгляду спорів між сторо-
нами правовідносин. 

Особливості пенсійних правовідносин, які отримали ви-
знання в юридичній літератур, полягають в наступному: 

1) пенсійні правовідносини є такими суспільними відно-
синами, які можуть існувати лише за наявності норм пенсійного 
законодавства;  

2) пенсійні правовідносини носять  тривалий характер. 
Вони не обмежуються в часі та, подібно до більшості трудових 
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відносин, існують протягом невизначеного строку. Наприклад, 
значна частина пенсій, зокрема, пенсії за віком, за вислугу ро-
ків, призначається довічно. Хоча в низці випадків норми пен-
сійного права вказують на певні строки дії пенсійних правовід-
носин у часі. Зокрема, пенсії по інвалідності призначаються на 
час інвалідності, а пенсії у разі втрати годувальника признача-
ються дітям померлого годувальника до досягнення ними пов-
ноліття, а якщо вони навчаються – до закінчення навчання, але 
не більш як до досягнення 23 років; 

3) пенсійні правовідносини є майновими відносинами. 
Вони виникають через надання непрацездатним громадянам пе-
вного матеріального забезпечення у вигляді пенсії, що є для них 
основним джерелом засобів до існування; 

4) типовою рисою пенсійних правовідносин є застосу-
вання до них (у разі забезпечення пенсією за віком, по інвалід-
ності, на випадок втрати годувальника і за вислугу років) прин-
ципу диференціації розмірів пенсій залежно від виду, сфери, 
характеру і умов трудової діяльності, тривалості страхового 
стажу, розміру заробітної плати, суми сплачуваних внесків та 
інших чинників; 

5) у пенсійних правовідносинах відсутні засади взаєм-
ності : обов’язок органу, що здійснює пенсійне забезпечення, і 
відповідне суб’єктивне право пенсіонера не зумовлені певною 
дією пенсіонера у відповідь на дію органу. На боці органу, що 
здійснює пенсійне забезпечення, стоїть обов’язок щодо призна-
чення пенсії, а на боці пенсіонера – право вимагати її призна-
чення, оскільки пенсія призначається за трудову діяльність 
працівника в минулому; 

6) у пенсійних правовідносинах відсутні договірні засади, 
оскільки лише законами встановлені види і розміри пенсійного 
забезпечення, підстави, умови та порядок його призначення. 

Із метою найбільш повного і глибокого вивчення харак-
теру, сутності і особливостей пенсійного забезпечення у право-
вій науці була обґрунтована необхідність класифікації пенсій-
них правовідносин на відповідні види і розроблені критерії та-
кої класифікації.  

На сучасному етапі, коли пенсійне забезпечення здійс-
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нюється за рахунок засобів обов’язкового соціального страху-
вання (тобто пенсійного страхування) і бюджетних коштів, пен-
сійні правовідносини можна поділити на відносини страхові і 
нестрахові. 

Другий критерій класифікації пенсійних правовідно- 
син – це вид призначеної пенсії. На підставі даного критерію 
можна виділити правовідносини з приводу пенсії: за віком; за 
вислугу років; по інвалідності; у разі втрати годувальника. 

Третій критерій – за характером умов, у зв’язку з якими 
призначаються пенсії. Пенсійні правовідносини виникають у 
випадку пенсійного забезпечення як на загальних підставах, так 
і на пільгових. 

Четвертий критерій – за строком дії. Пенсійні правовід-
носини належать до тривалих. При цьому залежно від конкрет-
ної тривалості часу, протягом якого вони можуть існувати, їх 
можна розмежувати на 1) діючі невизначений час; 2) протягом 
певного часу. 

Строк дії низки  пенсійних правовідносин встановлений 
законодавцем шляхом вказівки на конкретний термін (напри-
клад, пенсія в разі втрати годувальника на дітей виплачується 
до досягнення дітьми 18 років, а тих, хто отримує професійну 
освіту, – до 23 років), або пов’язаний з втратою конкрет- 
них юридичних фактів, якими зумовлено право на пенсійне  
забезпечення (зокрема, поновлення працездатності громадяни-
на, якому призначена пенсія по інвалідності на певний строк 
тощо). 

Розглянуті вище підстави для класифікації пенсійних 
правовідносин не є вичерпними, вони можуть застосовуватись 
як самостійно, так і в різному поєднанні одна з одною або з ін-
шими критеріями, які віддзеркалюють найбільш суттєві риси і 
ознаки цих правовідносин. 

Залежно від видів виплачуваної пенсії існують наступні 
пенсійні правовідносини: а) за віком; б) за вислугу років; в) по 
інвалідності; г) у разі втрати годувальника.  

Усі ці види правовідносин визначаються основним 
юридичним фактом, який встановлюється в передуючих пен-
сійним відповідних процедурних правовідносинах, – правом 
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громадянина (сім’ї) на певний вид і розмір пенсії.  
У пенсійних правовідносинах правомочні суб’єкти – 

пенсіонери відрізняються залежно від виду отриманої ними пе-
нсії, тобто у правовідносинах про пенсію за віком правомочним 
суб’єктом є пенсіонер за віком, про пенсію по інвалідності – 
пенсіонер по інвалідності однієї з трьох груп інвалідності та 
причин (від трудового каліцтва або військової травми, або від 
загального захворювання). Об’єктом пенсійних правовідносин 
вважається систематичне отримання пенсії того виду, якого 
виду конкретні пенсійні правовідносини. Змістом пенсійних 
правовідносин є комплекс прав та обов’язків його суб’єктів. 

Підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних 
правовідносин. 

Початком виникнення пенсійних правовідносин висту-
пає дата прийняття органом по призначенню пенсій рішення 
про призначення певного виду пенсії. 

Підставою виникнення пенсійних правовідносин будь-
якого виду є складні сполуки, до яких входять комплекс насту-
пних юридичних фактів: а) заява громадянина (сім’ї) про при-
значення й виплату пенсії певного виду. Заява доводить його 
волевиявлення реалізувати своє право на пенсію; б) наявність у 
громадянина (сім’ї) всіх юридичних фактів для права на даний 
вид пенсії. Такі факти щодо кожного виду пенсії різні, а їх кіль-
кість також різна; в) винесення рішення про призначення пенсії 
відповідного виду й розміру. 

Підставою виникнення пенсійних правовідносин при 
призначенні пенсії за віком є складні юридичні сполуки, до яких 
входять наступні юридичні факти: 1) заява громадянина про 
призначення й виплату йому пенсії за віком; 2) досягнення гро-
мадянином встановленого законом пенсійного віку (загального 
або на пільгових умовах); 3) наявність у громадянина встанов-
леного законом страхового стажу не менше 15 років; 4) рішення 
органу про призначення пенсії в певному розмірі. 

Підставою зміни даних правовідносин буде такий юри-
дичний факт, як перехід пенсіонера на пенсію по інвалідності 
або втрата права пенсіонера на відповідну надбавку на утрима-
нців та ін. 
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Правовідносини про пенсію за віком – тривалі, постійні, 
вони можуть існувати до смерті пенсіонера, яка є юридичним 
фактом припинення даних правовідносин.  

Підставою виникнення пенсійних правовідносин про пе-
нсію за вислугу років є наступні складні юридичні сполуки та-
ких фактів: а) заява працюючого про надання йому пенсії на 
вислугу років; б) наявність у особи визначеного законом спеці-
ального страхового стажу роботи на підземній, медичній, педа-
гогічній чи іншої діяльності, по якій призначаються дані пенсії; 
в) досягнення визначеного законом віку по деяких спеціальнос-
тях. Однак, як правило, ці пенсії призначаються у більшості ви-
падків незалежно від віку; по деяких же спеціальностях вимага-
ється й вік, а по деяких і загальний страховий стаж; рішення ор-
гану про призначення пенсії за вислугу років певного розміру. 
Для пенсії за вислугу років військовослужбовцям таке рішення 
приймає орган пенсійного забезпечення Міністерства оборони 
(МВС, СБУ, прокуратури, державної служби відповідно). 

Підставою зміни даних правовідносин в частині розміру 
пенсії можуть слугувати факти появи або припинення виплати 
надбавок на утриманців або догляд за пенсіонером. 

Підставою припинення даних правовідносин також вва-
жається факт смерті пенсіонера або перехід його на інший вид 
пенсії (по інвалідності, наприклад), коли замість даних право-
відносин виникають пенсійні правовідносини іншого виду. 

Підставою виникнення пенсійних правовідносин про пе-
нсію по інвалідності є наступні складні сполуки юридичних 
фактів: 1) заява інваліда про надання йому пенсії по інваліднос-
ті; 2) встановлення МСЕК групи інвалідності, її причин і часу 
виникнення; 3) при інвалідності від загального захворювання – 
наявність у інваліда встановленого законом страхового стажу; 
4) рішення Пенсійного фонду (а для військовослужбовців – від-
ділу пенсійного забезпечення Міністерства оборони, СБУ) про 
призначення пенсії по інвалідності певного розміру. 

Тривалість пенсійних правовідносин про пенсію по ін-
валідності встановлюється на такий строк, на який встановлена 
інвалідність. 
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Підставою зміни вказаних правовідносин слугує факт 
переходу інваліда з однієї групи на іншу, а також появи факту, 
який дає право інваліду на надбавку до пенсії або, навпаки, 
припиняє виплату надбавки. 

Підставою припинення цих правовідносин є смерть ін-
валіда, або припинення його інвалідності, або нез’явлення його 
на медичний повторний огляд, а також перехід пенсіонера по 
інвалідності на інший вид пенсії (за віком, за вислугу років). 

Підставою виникнення пенсійних правовідносин пенсії в 
разі втрати годувальника виступають складні сполуки з насту-
пних юридичних фактів: а) заява сім’ї померлого (загиблого) 
годувальника про призначення їй пенсії даного виду; б) смерть 
годувальника або визнання судом його безвісно відсутнім або 
померлим; в) пенсія у разі втрати годувальника призначається в 
деяких випадках залежно від наявності страхового стажу, при-
чин і часу його смерті, а в деяких – незалежно від тривалості 
страхового стажу годувальника; г) наявність в сім’ї померлого 
годувальника непрацездатних його утриманців; д) рішення Пе-
нсійного фонду (відповідно органи пенсійного забезпечення 
Міністерства оборони, СБУ, МВС) про призначення певного 
розміру пенсії в разі втрати годувальника; 

Змінюються дані пенсійні правовідносини фактом зміни 
складу членів сім’ї, які мають право на цю пенсію, а припиня-
ються – з припиненням непрацездатності або смертю всіх чле-
нів сім’ї, котрі мають право на цю пенсію. 

 
 

Контрольні питання 
 

1. Що є предметом пенсійного забезпечення? 
2. У чому полягають особливості методу пенсійного 

забезпечення? 
3. Які відмінні ознаки пенсійного забезпечення існують? 
4. Що представляє собою міжнародний досвід пенсій-

ного забезпечення? 
5. Що таке система права пенсійного забезпечення та 
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яка її структура? 
6. Що слід розуміти під принципами пенсійного забез-

печення? 
7. Які загальноправові та міжгалузеві принципи пен-

сійного забезпечення Вам відомі? 
8. Охарактеризуйте галузеві принципи пенсійного за-

безпечення? 
9. Дайте визначення поняття “джерела пенсійного за-

безпечення”. 
10. У чому полягають особливості джерел пенсійного 

забезпечення? 
11. Наведіть  класифікацію джерел пенсійного забезпе-

чення. 
12. Охарактеризуйте основні види джерел пенсійного 

забезпечення. 
13. Дайте визначення поняття “пенсійні правовідносини”. 
14. Вкажіть види пенсійних правовідносин. 
15. Назвіть підстави виникнення, зміни та припинення 

пенсійних правовідносин. 
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Р о з д і л  2. СТРАХОВИЙ СТАЖ 
 
2.1. Поняття та види страхового стажу 
 
Сучасні правові відносини у сфері пенсійного забезпе-

чення ґрунтуються на такій категорії, як стаж, відсутність якого 
позбавляє права на одержання соціальних виплат. Стаж (з лат. – 
тимчасове перебування) тлумачиться як строк служби, трива-
лість діяльності в будь-якій сфері, строк, під час якого той, хто 
став до роботи, набуває практичних навичок з певної спеціаль-
ності. 

Стаж є одним із найважливіших юридичних фактів, з 
яким законодавець пов’язує виникнення більшості правовідно-
син у сфері соціального забезпечення. Його наявність істотно 
впливає на обсяг прав непрацездатних громадян. Стаж, будучи 
узагальнюючим показником внеску працівника у результати 
виробництва, служить підставою для отримання певних пільг і 
соціальних благ. Він відіграє важливу роль при вирішенні різ-
номанітних питань як у праві соціального забезпечення, так і у 
трудовому праві. В останньому від його тривалості залежить 
переважне право на залишення на роботі при вивільненні пра-
цівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, 
рівень заробітної плати, можливість надання відпусток, премій, 
винагород за підсумки діяльності підприємства за рік, просу-
вання по роботі тощо. 

Вимоги до стажу містяться в різних нормативно-
правових актах. До введення загальнообов’язкового державного 
соціального страхування головною його ознакою був трудовий 
складник, тобто бралася до уваги тільки трудова та інша суспі-
льно корисна діяльність особи. 

Нині ж підхід до стажу зазнав серйозних змін. У праві 
соціального забезпечення превалююче значення має не трудо-
вий стаж взагалі, а стаж страховий. Останній як правова катего-
рія вперше згадується в Концепції соціального забезпечення 
населення України, схваленій постановою Верховної Ради 
України від 21.12.1993 р. Із розвитком соціального законодав-
ства це поняття стає самостійним юридичним фактом у право-
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відносинах із соціального забезпечення. Відповідно до ст. 9 Ос-
нов законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування страховий стаж – це період (строк), 
протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому держав-
ному соціальному страхуванню і сплачуються внески (нею або 
роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено за-
конодавством.  

Особливості обчислення страхового стажу з окремих 
видів загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання визначаються відповідними законами України (зокрема, 
“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття”, “Про загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатно-
сті та витратами, зумовленими похованням”, “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності”). Ці ж закони містять спеціальні 
визначення страхового стажу. Так, згідно зі ст. 1 Закону Украї-
ни “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 
страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підля-
гала державному соціальному страхуванню, якою (або за яку) 
сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 
згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає зага-
льнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згід-
но із цим Законом і за який сплачено страхові внески.  

Дефініції страхового стажу є також у багатьох міждер-
жавних угодах України. Наприклад, Договір між Україною й 
Чеською Республікою “Про соціальне забезпечення” від 
04.07.2001 р. визначає страховий стаж як період, протягом яко-
го сплачувалися внески на соціальне страхування, як трудовий 
стаж або інші періоди, які зараховуються до страхового стажу 
згідно з правовими нормами кожної з Договірних сторін. У той 
же час Договір між Україною та Словацькою Республікою про 
соціальне забезпечення від 05.12.2000 р. страховий стаж тлума-
чить як період надання допомоги, період тривання трудових 
відносин і до них прирівняний період, що вважається таким згі-
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дно із правовими нормами Договірних сторін, і який зарахову-
ється при встановленні права на грошові допомоги. 

Елементами страхового стажу є: а) сумарна трива-
лість усіх визнаних державою періодів суспільно корисної тру-
дової діяльності людини; б) сплата за ці періоди у закріплених 
законом розмірах застрахованою особою (чи за неї) страхових 
внесків до спеціальних страхових фондів; в) сплата фізичній 
особі із цих страхових фондів за рахунок накопичених страхових 
внесків передбачених законом видів соціального забезпечення.1 

Страховий (трудовий) стаж класифікують за якісним та 
кількісним критеріями. Якісна складова має такі риси: (а) зміст 
роботи (фізична й розумова; професійна й аматорська; легка й 
важка; складна й проста); (б) обіймана посада; (в) умови праці;  
(г) галузь господарства; (д) регіон трудової діяльності. Кількісна 
складова стажу передбачає: (а) загальну тривалість діяльності; 
(б) безперервність такої діяльності, що відбувається на різних 
підприємствах, в установах, організаціях; (в) тривалість трудо-
вої діяльності на одному підприємстві.2 

За якісною підставою трудовий стаж поділяється на 
загальний і спеціальний, за кількісною виокремлюється безпере-
рвний стаж. 

Загальний страховий стаж – загальна тривалість тру-
дової чи іншої суспільно корисної діяльності, на якій особа під-
лягає загальнообов’язковому державному соціальному страху-
ванню. До нього належить сумарна тривалість періодів роботи 
чи іншої суспільно корисної діяльності незалежно від її харак-
теру. Загальний страховий стаж потрібен для призначення пен-
сій за віком, по інвалідності, при визначенні розміру допомоги з 
тимчасової непрацездатності.  

Цей вид стажу має значення для призначення пільгових 

                                                            
1 Сташків Б. І. Юридичні факти в праві соціального забезпе-

чення / Б. І. Сташків – Чернігів: Ред.-вид. комплекс “Деснянська пра-
вда”, 2008. – С. 98. 

2 Андріїв В. Класифікація і юридичне значення трудового ста-
жу в праві соціального забезпечення/ В. Андріїв // Право України. – 
1997. – № 5. – С. 63. 
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пенсій або пенсій за окремими законами. Так, прокурори і слід-
чі мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років неза-
лежно від віку за наявності на день звернення вислуги років з 
01.10.2011 р. по 30.09.2012 р. – не менше 20 років 6 місяців, у 
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих про-
куратури не менше 10 років 6 місяців (ст. 50-1 Закону України 
“Про прокуратуру”). 

Спеціальний стаж потрібен усім особам, які мають пра-
во на отримання пенсії за вислугу років (робітники локомотив-
них бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо 
здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку ру-
ху на залізничному транспорті та метрополітенах; водії вантаж-
них автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному 
процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на 
вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи; працівники експеди-
цій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на 
польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-
геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісо-
впорядних і розвідувальних роботах; робітники, майстри (у то-
му числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготів-
лях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні меха-
нізмів і обладнання; механізатори (докери-механізатори) ком-
плексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у по-
ртах; плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної 
промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на 
акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і 
внутріміського сполучення); працівники освіти, охорони здо-
ров’я та соціального забезпечення; спортсмени – заслужені 
майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, члени 
збірних команд; артисти театрально-концертних та інших видо-
вищних закладів, підприємств і колективів). 

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, 
незалежно від місця останньої роботи: працівники, зайняті по-
вний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо 
шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за Списком 
№ 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвер-
джуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атес-
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тації робочих місць; працівники, зайняті повний робочий день 
на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, – за 
Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, 
затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результата-
ми атестації робочих місць; трактористи-машиністи, безпосере-
дньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в 
колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського госпо-
дарства; жінки, які працюють трактористами-машиністами, 
машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажу- 
вальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів; 
жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїн-
ня), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших 
підприємствах сільського господарства; жінки, зайняті протя-
гом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбираль-
ній обробці тютюну; робітниці текстильного виробництва, за-
йняті на верстатах і машинах, – за Списком виробництв і про-
фесій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом 
Міністрів України; жінки, які працюють у сільськогосподарсь-
кому виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей; водії мі-
ського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, тра-
мваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному 
процесі важких і шкідливих виробництв. Зокрема, мають право 
на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, пра-
цівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на 
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами 
праці, – за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і 
показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за 
результатами атестації робочих місць: чоловіки – після досяг-
нення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не 
менше 10 років на зазначених роботах; жінки – після досягнен-
ня 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не мен-
ше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. 

Безперервний стаж – це тривалість безперервної тру-
дової діяльності працівника на одному підприємстві, в одній 
установі, організації або галузі господарства. Інколи до цього 
стажу включається й інша суспільно корисна діяльність (на-
вчання, військова служба тощо). Безперервний трудовий стаж є 
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самостійною оціночною категорією трудової діяльності праців-
ника, що характеризує не загальну тривалість роботи, а конкре-
тний її проміжок. Останнім часом значення безперервного тру-
дового стажу помітно знизилося. Він зберігся тільки на рівні 
соціально-партнерських і локальних актів. Так, у колективних 
договорах деяких підприємств передбачено право на участь у 
недержавному пенсійному забезпеченні за умови певної трива-
лості безперервної роботи на цьому підприємстві або в галузі. 

 
 
2.2. Обчислення страхового стажу 
 
Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться 

в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахова-
них осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, а за періоди до запровадження сис-
теми персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих 
осіб – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, 
що діяло раніше. Так, період здійснення фізичною особою під-
приємницької діяльності за спрощеною системою оподаткуван-
ня до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим па-
тентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патен-
том про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з 
громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 
01.01.2004 р. – даними персоніфікованого обліку за інформаці-
єю відділу персоніфікованого обліку.  

Державний реєстр створюється для забезпечення:  
– ведення обліку платників і застрахованих осіб у сис-

темі загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня та їх ідентифікації; 

– накопичення, зберігання та автоматизованої обробки 
інформації про сплату платниками єдиного внеску та про на-
буття застрахованими особами права на отримання страхових 
виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; 

– нарахування та обліку виплат за окремими видами за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування. 
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Державний реєстр складається з реєстру страхуваль-
ників і реєстру застрахованих осіб. Ведення реєстру страхува-
льників Державного реєстру здійснюється на підставі положен-
ня, що затверджується центральним органом виконавчої влади, 
який забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фон-
дами загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання. Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
здійснюється на підставі положення, що затверджується Пен-
сійним фондом за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
податкову і митну політику, та фондами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. 

До інформаційного фонду Державного реєстру включа-
ються дані: системи персоніфікованого обліку внесків на зага-
льнообов’язкове державне пенсійне страхування; системи облі-
ку надходження коштів від платників; бази даних реєстру стра-
хувальників; інших інформаційних систем Пенсійного фонду 
України шляхом співставлення з базами даних платників стра-
хових внесків фондів загальнообов’язкового державного соціа-
льного страхування та взаємного обміну між Державним комі-
тетом України з питань регуляторної політики та підприємниц-
тва та Пенсійним фондом України інформацією, повідомлення-
ми та відомостями з реєстраційних карток при вчиненні реєст-
раційних дій, передбачених Законом України “Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. 

Джерелами формування Державного реєстру є відомос-
ті, що надходять до центрального органу виконавчої влади, 
який забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику, та Пенсійного фонду від: державних реєстра-
торів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; платни-
ків єдиного внеску; застрахованих осіб; фондів загально-
обов’язкового державного соціального страхування; державних 
органів реєстрації актів цивільного стану; органів доходів і збо-
рів та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру; органів державної статисти-
ки; державної служби зайнятості; інших підприємств, установ, 
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організацій та військових частин; органів Державного казна-
чейства України; територіальних органів Пенсійного фонду за 
результатами перевірок платників єдиного внеску; інших дже-
рел, передбачених законодавством. 

Реєстр страхувальників – автоматизований банк відо-
мостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску 
– страхувальників. 

Реєстр застрахованих осіб – автоматизований банк ві-
домостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, 
які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 
страхуванню відповідно до закону. Персоніфіковані відомості 
про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, 
компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої 
сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пен-
сійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, 
організаціями, військовими частинами й органами, які випла-
чують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відпо-
відно до законодавства. Відомості про фізичних осіб – підпри-
ємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, пода-
ються безпосередньо цими особами. 

На кожну застраховану особу заводиться персональна 
облікова картка, до якої включаються такі відомості: 

1) умовно-постійна частина картки (номер посвідчення 
застрахованої особи; прізвище, ім’я та по батькові на момент 
подання відомостей до Пенсійного фонду; дата народження; 
стать; серія, номер і назва документа, з якого взято відомості 
для персональної облікової картки; громадянство; номер теле-
фону (за згодою); відмітка про смерть); 

2) частина картки, що відображає загальний страхо-
вий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), роз-
мір сплаченого єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчи-
слення та призначення страхових виплат за окремими видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
(ідентифікаційний номер платника (крім осіб, які через релігій-
ні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного но-
мера); рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за 
відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відпові-
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дний місяць; позначка про особливі умови праці, що дають пра-
во на пільги із загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові 
внески за відповідний місяць; кількість відпрацьованих застра-
хованою особою календарних днів (годин) за відповідний мі-
сяць; інша інформація, необхідна для обчислення та призначен-
ня страхових виплат за окремими видами загальнообов’яз- 
кового державного соціального страхування); 

3) частина картки, що відображає здійснення виплат 
за окремими видами загальнообов’язкового державного соціа-
льного страхування. 

Персональна облікова картка застрахованої особи збері-
гається в Пенсійному фонді протягом усього життя особи, а пі-
сля її смерті – протягом 75 років на паперових та/або електро-
нних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність 
документів. 

Відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, 
грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та 
інші дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, викорис-
товуються для обчислення та призначення страхових виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. 

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний мі-
сяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загально-
обов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала 
добровільну участь у системі загальнообов’язкового страхуван-
ня, зараховується до стажу як повний місяць за умови, що сума 
сплачених за цей місяць внесків не є меншою, мінімального 
страхового внеску. Якщо сума сплачених за відповідний місяць 
внесків є меншою мінімального страхового внеску, цей період 
зараховується до стажу як повний місяць за умови здійснення 
такої доплати до суми страхових внесків, щоб загальна сума 
сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою міні-
мального внеску. Якщо зазначена доплата не була внесена, до 
стажу зараховується період, визначений за кожний місяць спла-
ти страхових внесків за формулою:  
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ТП = Св / В, 
де:  

ТП – тривалість періоду, що зараховується до страхово-
го стажу й визначається в місяцях;  

Св – сума фактично сплачених страхових внесків за 
відповідний місяць;  

В – мінімальний страховий внесок за відповідний місяць. 
До 01.01. 2004 р. до загального стажу роботи, прирів-

няного до страхового, включались певні види діяльності, які 
можна поділити на: (а) оплачувані види діяльності; (б) неопла-
чувані види суспільно корисної діяльності; (в) інші види діяль-
ності.  

До оплачуваних видів діяльності належать: 
а) робота, виконувана на підставі трудового договору на 

підприємствах, в установах, організаціях чи кооперативах неза-
лежно від використовуваних ними форм власності й господарю-
вання, а також на підставі членства в колгоспах чи інших коопе-
ративах незалежно від характеру й тривалості роботи й тривало-
сті перерв. При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період пі-
сля 1965 р., якщо член колгоспу не виконував без поважних при-
чин встановленого мінімуму трудової участі в громадському го-
сподарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю; 

б) будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав дер-
жавному соціальному страхуванню або сплачував страхові внес-
ки у період одержання допомоги по безробіттю, а також робота 
в’язнів і робота за угодами цивільно-правового характеру за умо-
ви сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; 

в) творча діяльність членів творчих спілок, інших твор-
чих працівників, які не є членами таких спілок, за умови сплати 
страхових внесків; 

г) військова служба й служба в органах державної без-
пеки й органах внутрішніх справ незалежно від місця прохо-
дження служби; 

                                                            
 Сташків Б. І.  Юридичні факти в праві соціального забезпе-

чення / Б. І. Сташків. – Чернігів: Ред.-вид. комплекс “Деснянська пра-
вда”, 2008.. – С. 98. 
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д) служба у воєнізованій охороні, в органах спеціально-
го зв’язку і в гірничорятувальних частинах незалежно від їх ві-
домчої підпорядкованості й наявності спеціального або війсь-
кового звання. 

Неоплачувані види суспільно корисної діяльності охоп-
люють: 

а) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підви-
щенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, доктора-
нтурі і клінічній ординатурі; 

б) час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом 
віком до 16 років або пенсіонером, який за висновком медично-
го закладу потребує постійного стороннього догляду; 

в) час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, 
але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку. 

До інших видів діяльності відносять: 
а) період одержання допомоги по безробіттю за умови 

сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; 
б) перебування в партизанських загонах і з’єднаннях; 
в) тимчасову непрацездатність, що виникла в період ро-

боти; 
г) період проживання дружин осіб офіцерського складу, 

прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової 
служби з чоловіками в місцевостях, де бракувало можливості їх 
працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10-ти років; 

д) час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним 
випадком на виробництві або з професійним захворюванням; 

е) час необґрунтованого утримання під вартою чи від-
бування покарання в місцях позбавлення волі чи заслання або 
перебування на примусовому лікуванні та ін. 

Страховий стаж зараховується в одинарному розмірі, 
крім випадків, передбачених Законом України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування”, згідно з ч. 4 ст. 24 
якого періоди трудової діяльності та інші періоди, що вносили-
ся до стажу роботи для призначення пенсії до набрання ним 
чинності, зараховуються до страхового стажу в порядку й на 
умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Так, за 
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ст. 56 Закону України “Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
час роботи (служби, у тому числі й державної) по ліквідації на-
слідків останньої в зоні відчуження включається до стажу робо-
ти й до вислуги років: до 01.01.1988 р. – у потрійному розмірі, з 
01.01.1988 р. – у полуторному (у тому числі за Списком №1). 
Інакше кажучи, до страхового стажу для обчислення пенсії осо-
бам, які працювали в зоні відчуження, періоди роботи по лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС включаються в 
пільговому обчисленні. Громадянам, необґрунтовано притягну-
тим до кримінальної відповідальності, необґрунтовано репресо-
ваним і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час 
відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а 
також перебування на примусовому лікуванні зараховується до 
стажу у потрійному розмірі. Статтею 24 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” до того ж 
передбачено, що за кожен рік стажу роботи до набрання чинно-
сті цим Законом на підземних роботах, роботах з особливо шкі-
дливими й особливо важкими умовами праці за Списком №1 
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право 
на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково 
зараховується по одному року. 

 
 
2.3. Підтвердження страхового стажу 
 
Єдиним для всіх видів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування документом суворої звітності, що під-
тверджує право застрахованої особи на одержання послуг та 
матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням, є страхове свідоцтво. Воно видається 
кожній особі, яка підлягає будь-якому виду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, на підставі анкети застрахо-
ваної особи після обов’язкової реєстрації цієї особи в органах Пе-
нсійного фонду. Свідоцтво зберігається у застрахованої особи. 
Воно пред’являється застрахованою особою у разі одержання по-
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слуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням, укладення трудового договору 
(контракту), договору цивільно-правового характеру, предметом 
якого є виконання робіт та надання послуг, під час прийому на на-
вчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 
Страхове свідоцтво дійсне тільки у разі пред’явлення паспорта чи 
іншого документа, що посвідчує особу. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
12.08.1993 р. № 637 основним документом, що підтверджує 
стаж роботи, є трудова книжка. До неї за місцем роботи вно-
сяться окремим рядком з посиланням на дату, номер і наймену-
вання відповідних документів такі записи:  

а) про час служби у складі Збройних Сил України та ін-
ших військах, де на військовослужбовців не поширюється законо-
давство про працю й державне соціальне страхування, із зазначен-
ням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби;  

б) про час навчання у професійних навчально-виховних 
закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах 
(центрі, пункті тощо);  

в) про час навчання у вищих навчальних закладах (вклю-
чаючи й час роботи в студентських таборах, на виробничій прак-
тиці й при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) 
та про час перебування в аспірантурі й клінічній ординатурі;  

г) про роботу як членів колгоспу, якщо чинним законо-
давством передбачено зарахування цієї роботи до загального 
трудового стажу працівників;  

д) про час догляду за інвалідом 1 групи, дитиною-
інвалідом віком до 16 років або пенсіонером, який за висновком 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду (у 
тому числі за престарілим, який досяг 80-річного віку – згідно з 
медичним висновком);  

е) про період одержання допомоги по безробіттю (зано-
ситься в трудову книжку безробітних осіб органом державної 
служби зайнятості населення). 

За відсутності трудової книжки, а також у випадках, 
якщо в трудовій книжці немає необхідних записів або містяться 
неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтве-
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рдження трудового стажу приймаються довідки, виписки з на-
казів, особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати, 
посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й уго-
ди з відмітками про їх виконання чи інші документи, які містять 
дані про періоди роботи. За браком цих документів для підтве-
рдження стажу приймаються членські квитки профспілок. При 
цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за 
який є відмітки про сплату членських внесків.  

Період навчання у вищих навчальних, професійних на-
вчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення 
кваліфікації й перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторан-
турі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвід-
ченнями, свідоцтвами, довідками та іншими документами, ви-
даними на підставі архівних даних, які містять відомості про 
цей час навчання. За відсутності в документах таких даних для 
підтвердження періоду навчання приймаються довідки про три-
валість навчання в навчальному закладі у певні роки за умови, 
що в них зафіксовано час закінчення повного навчального пері-
оду або окремих його етапів. 

Час утримання під вартою, відбування покарання в міс-
цях позбавлення волі чи перебування в засланні або на приму-
совому лікуванні підтверджується довідками органів внутрі-
шніх справ і зараховується до трудового стажу за наявності до-
кументів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури, 
дізнання і слідства про припинення кримінальної справи чи до-
відки суду про винесення виправдувального вироку). 

Період перебування на інвалідності у зв’язку із нещас-
ним випадком на виробництві або професійним захворюванням 
підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної 
експертної комісії. Період отримання допомоги по безробіттю 
підтверджується до 01.01.2010 р. на підставі записів у трудовій 
книжці, а починаючи з 01.01.2010 р. – даними персоніфіковано-
го обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. 

За відсутності документів про наявний стаж роботи та 
неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихій-
ним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними 
ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлю-
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ється на підставі показань не менше двох свідків, які знали заяв-
ника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в устано-
ві, організації (у тому числі колгоспі) або в одній системі. У та-
кому ж порядку показаннями свідків підтверджується час роботи 
громадян із числа національних меншин, примусово виселених із 
місць постійного проживання у 30-40 роки, а також час роботи в 
колгоспі до 1965 р. у випадках, коли неможливо одержати доку-
менти про наявний стаж роботи, незалежно від причин відсутно-
сті необхідних документів. За відсутності документів про час пе-
ребування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях 
примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, 
примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період 
Великої Вітчизняної війни, проживання в м. Ленінграді в період 
його блокади з 08.09.1941 р. по 27.01.1944 р. зазначені періоди 
можуть бути встановлені на підставі показань одного або більше 
свідків, які мають у своєму розпорядженні відповідні документи 
(довідки, видані архівними установами, органами Служби безпе-
ки, Служби зовнішньої розвідки або внутрішніх справ за місцем 
прибуття названих осіб до України, евакуаційні посвідчення, мо-
білізаційні розпорядження тощо). 

У випадках, якщо у трудовій книжці немає відомостей, 
що визначають право на пенсію на пільгових умовах або за ви-
слугу років для окремих категорій працівників, для підтверджен-
ня спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі дові-
дки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, 
де має бути вказано: (а) періоди роботи, що зараховуються до 
спеціального стажу; (б) професія або посада; (в) характер вико-
нуваної роботи; (г) розділ, підрозділ, пункт, найменування спис-
ків або їх номери, куди включається цей період роботи; (д) пер-
винні документи на час виконання роботи, на підставі яких вида-
на зазначена довідка. За відсутності трудових книжок в осіб, які 
працювали у громадян за договорами (домашні робітниці, няні, 
секретарі, друкарки, стенографістки, сторожі, садівники, шофери 
та ін.), час їх роботи в домашньому господарстві підтверджуєть-
ся довідками профспілкових організацій, за участю яких було 
укладено трудовий договір між роботодавцем і працівником, або 
трудовими договорами з відміткою про їх виконання. 



47 

Стаж роботи громадян України за її межами підтвер-
джується документами, легалізованими відповідно до законо-
давства (крім роботи на території колишнього СРСР і держав, з 
якими колишнім СРСР було укладено угоди про соціальне за-
безпечення, до укладення відповідних двосторонніх угод). 

Документи, що подаються для підтвердження трудової 
діяльності, повинні бути підписані посадовими особами й засвід-
чені печаткою. Для підтвердження трудового стажу беруться 
до уваги лише ті відомості про період роботи, які внесені до дові-
дки на підставі документів. У випадках, якщо той чи інший пері-
од роботи зараховується до трудового стажу на підставі показань 
свідків, один з яких свідчить про роботу заявника за більший пері-
од, ніж інші, встановлюється період, підтверджений 2-ма або бі-
льше свідками. Якщо ім’я, по батькові й прізвище, зазначені в до-
кументі, що підтверджує трудовий стаж, не збігаються з цими да-
ними про особу за паспортом або свідоцтвом про народження, 
факт належності останній цього документа може бути встановлено 
в судовому порядку. У разі, якщо в поданому документі про стаж 
указано лише роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 
липня відповідного року, а якщо не зазначене число місяця, ним 
вважається 15 число відповідного місяця. 

Порядок передачі до архівних установ або підрозділів 
документів з обліку виплат (доходу) застрахованих осіб затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. 
№ 741. До таких документів належать особові рахунки застра-
хованих осіб і розрахунково-платіжні відомості. Документи, 
сформовані за період до 01.07.2000 р., зберігаються страхуваль-
никами протягом 75 років. По закінченні цього строку вони 
знищуються у визначеному порядку. Документи, сформовані 
після 01.07.2000 р., зберігаються страхувальниками протягом 
усього періоду сплати страхових внесків і протягом 5-ти років 
після припинення їх сплати. По закінченні цього строку доку-
менти передаються до архівної установи або підрозділу. 

Страхувальники – юридичні особи державної і комуна-
льної форми власності передають документи до архівних під-
розділів органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних і комунальних підприємств, установ та орга-
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нізацій. Страхувальники – юридичні особи приватної форми 
власності – до архівних підрозділів об’єднань громадян, релі-
гійних організацій, а також підприємств, установ та організацій 
приватної форми власності. Страхувальники – фізичні особи – 
до місцевих архівних установ. Упорядкування та опис докумен-
тів здійснюється страхувальниками у порядку, визначеному 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади у сфері архівної справи і діловодства. Передача докумен-
тів до архівних установ або підрозділів здійснюється за рахунок 
коштів страхувальників. 

Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важ-
кими умовами праці необхідно подати трудову книжку із офор-
мленими належним чином записами про обійману посаду і пе-
ріод виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству 
про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у 
разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають 
право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку. 

Підтвердження періодів роботи, що дає право на при-
значення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійс-
нюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на 
посадах, що дають право на призначення такої пенсії. Комісії 
створюються при головних управліннях Пенсійного фонду 
України в АРК, областях, містах Києві й Севастополі, до скла-
ду яких обов’язково включаються представники органів соціа-
льного захисту населення, органів Пенсійного фонду України, 
Державної інспекції України з питань праці. До складу Комісії 
можуть включатися представники членських організацій Феде-
рації професійних спілок України й регіональних організацій 
роботодавців та їх об’єднань за їх згодою. Для виконання по-
кладених на Комісію завдань їй надається право: (а) заслухову-
вати особу, яка подала заяву про підтвердження стажу роботи, 
її законного представника або представника, який діє на підста-
ві виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально; (б) за-
прошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ чи організацій; (в) отримувати від заінтересованих ор-
ганів інформацію, необхідну для підтвердження стажу роботи; 
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(г) інформувати органи Пенсійного фонду України з питань, що 
входять до компетенції Комісії.  

Управління Пенсійного фонду України в районах, міс-
тах і районах у містах приймають документи, потрібні для під-
твердження стажу роботи, перевіряють правильність їх оформ-
лення, відповідність викладених у них відомостей про заявника 
даним паспорта й документам про стаж, фіксують і засвідчують 
виявлені розбіжності й не пізніше трьох робочих днів з дня 
надходження заяви про підтвердження стажу роботи направля-
ють до головних управлінь Пенсійного фонду України в АРК, 
областях, містах Києві й Севастополі. Головні управління роз-
глядають заяви про підтвердження стажу роботи й з відповід-
ною пропозицією про задоволення або відхилення заяви разом 
із вмотивованим висновком направляють Комісії. За бажанням 
заявника Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу 
роботи в його присутності, у присутності його законного пред-
ставника або представника, який діє на підставі виданої йому 
довіреності, посвідченої нотаріально. Ними ж приймаються рі-
шення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в 
цьому й не пізніше п’яти робочих днів із дня його прийняття 
направляють до управління Пенсійного фонду України в райо-
ні, місті, районі в місті, а також повідомляють заявника про 
прийняте рішення. Рішення Комісії може бути оскаржене в Пен- 
сійному фонді України або в судовому порядку. 

 
Контрольні питання 

 
1. Поняття і значення страхового (трудового) стажу. 
2. Види страхового стажу. 
3. Як обчислюється страховий стаж? 
4. Які документи підтверджують стаж? 
5. Підтвердження стажу показаннями свідків. 
6. Який порядок створення та повноваження комісії з 

питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають пра-
во на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу 
років? 
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Р о з д і л  3: ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

 
3.1. Система пенсійного забезпечення в Україні 
 
Право на пенсійне забезпечення є складовою конститу-

ційного права на соціальний захист. Згідно зі ст. 46 Консти- 
туції України це право гарантується загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 
бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. Зміст 
права громадян на пенсійне забезпечення полягає в їх матеріа-
льному забезпеченні шляхом надання різноманітних пенсій, 
тобто щомісячних пенсійних виплат відповідного розміру, у ра-
зі досягнення особою передбаченого законом віку чи визнання 
її інвалідом або отримання членами її сім’ї цих виплат у визна-
чених законом випадках. 

Законодавство про пенсійне забезпечення базується на 
Конституції України, складається з Основ законодавства Украї-
ни про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, “Про недержавне пенсійне забезпечення” і тих 
законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечен-
ня, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування й недержавного пенсійного забезпечення, міжна-
родних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов’яз- 
ковість яких надана Верховною Радою, а також інших законів і 
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до основних 
законів про пенсійне забезпечення. На сьогодні відносини у 
сфері пенсійного забезпечення в Україні регулюються 29 зако-
нодавчими актами. Загальна кількість пенсіонерів, яка підпадає 
під дію цих актів, становить 13,7 млн осіб. 

Виключно законами про пенсійне забезпечення визнача-
ються: а) види пенсійного забезпечення; б) умови участі в пен-
сійній системі чи її рівнях; в) пенсійний вік для чоловіків і жі-
нок, по досягненні якого особа має право на отримання пенсій-
них виплат; г) джерела формування коштів, що спрямовуються 
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на пенсійне забезпечення; д) умови, норми й порядок пенсійно-
го забезпечення; е) організація й порядок здійснення управлін-
ня в системі пенсійного забезпечення. 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування” регулює відносини, що виникають між 
суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може 
поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених 
цим Законом, або в частині, що йому не суперечить. 

Виключно Законом України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” визначаються: принципи та 
структура системи загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування; коло осіб, які підлягають загально-
обов’язковому державному пенсійному страхуванню; види пен-
сійних виплат; умови набуття права та порядок визначення 
розмірів пенсійних виплат; пенсійний вік чоловіків та жінок, 
при досягненні якого особа має право на призначення пенсії за 
віком; мінімальний розмір пенсії за віком; порядок здійснення 
пенсійних виплат за загальнообов’язковим державним пенсій-
ним страхуванням; порядок використання коштів Пенсійного 
фонду та накопичувальної системи пенсійного страхування; ор-
ганізація та порядок здійснення управління в системі загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування. 

Згідно зі ст. 2 Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” система пенсійного забезпе-
чення в Україні складається з трьох рівнів: 

Перший – солідарна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, що ґрунтується на засадах 
солідарності й субсидування, здійснення виплати пенсій і на-
дання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду 
України. Цей рiвень забезпечує базовий дохiд людини пiсля ви-
ходу на пенсiю. Інодi солiдарнi системи називають системами 
“з виплатою пенсiй з поточних надходжень (pay-as-you-go)”, 
оскiльки внески нинiшнiх працiвникiв спрямовують на виплату 
пенсiй сьогоднiшнiм пенсiонерам. Залежно вiд чисельностi пла-
тникiв внескiв i чисельностi пенсiонерiв iснують системи таких 
видiв: а) частково фондована (пiсля виплати поточних пенсiй 
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залишаються кошти для iнвестування); б) нефондована (сума 
отриманих внескiв приблизно дорiвнює сумi, потрiбнiй для ви-
плати пенсiй); в) система з дефiцитом (загальна сума пенсiй пе-
ревищує суму надходжень вiд сплати внескiв. Цю рiзницю по-
криває державний бюджет).  

Другий – накопичувальна система загальнообов’язково- 
го державного пенсійного страхування, що базується на заса-
дах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувально-
му фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах – 
суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та 
здійснення фінансування витрат на оплату договорів страху-
вання довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в по-
рядку, передбачених законом. 

Обов’язкову накопичувальну складову створюють для 
досягнення таких цiлей: 

1) заохочення працiвникiв до заощадження коштiв 
протягом трудової діяльності;  

2) збiльшення заощаджень для фiнансування економiч- 
ного розвитку;  

3) пiдвищення ефективностi адмiнiстративного управ- 
лiння системою пенсiйного забезпечення за рахунок передачi 
недержавним компанiям функцiй адмiнiстративного управлiння 
та управлiння пенсiйними активами; 

4) запобiгання полiтичному тиску у сферi пенсiйного 
забезпечення. Нерiдко органи влади приймають рiшення про 
зменшення внескiв чи пiдвищення пенсiй напередоднi виборiв. 
Такi дiї можуть призвести до дестабiлiзацiї пенсiйної системи в 
майбутньому. 

Третій – система недержавного пенсійного забезпечен-
ня, що ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, ро-
ботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень 
із метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах і 
в порядку, передбачених законодавством про недержавне пен-
сійне забезпечення. 

Перший і другий рівні цієї системи становлять систему 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; дру-
гий і третій – систему накопичувального пенсійного забезпечення. 
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Для окремих категорій громадян законами України мо-
жуть встановлюватися умови, норми й порядок їх пенсійного 
забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування й недержавного пенсійного забезпе-
чення. Так, державним службовцям пенсії призначаються за За-
коном України “Про державну службу”, прокурорсько-слідчим 
працівникам – “Про прокуратуру”, науковим і науково-
педагогічним працівникам – “Про наукову і науково-технічну 
діяльність”. 

Пенсійна реформа, яка розпочалася 01.01.2004 р. з на- 
бранням чинності Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, спрямована на: а) зміну бала-
нсу економічних і соціальних інтересів у державі; б) істотне 
підвищення рівня доходів осіб пенсійного віку; в) забезпечення 
максимальної залежності пенсійних виплат від персоніфікова-
них внесків застрахованих осіб; г) посилення стимулів до праці 
й легалізацію заробітної плати; д) заохочення заощадження на 
старість застрахованих осіб; е) диверсифікацію джерел фінан-
сування пенсій за рахунок внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування й обов’язкових і добровільних на-
копичень. 

Громадяни України можуть бути учасниками різних рі-
внів системи пенсійного забезпечення й отримувати з них пен-
сійні виплати одночасно. Обов’язковість участі або обмеження 
щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного 
забезпечення в Україні й отримання пенсійних виплат встанов-
люються законами з пенсійного забезпечення. Питання участі 
іноземців та осіб без громадянства в системі пенсійного забез-
печення в Україні й участі громадян України в іноземних пен-
сійних системах регулюються відповідно до зазначеного Закону 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та 
інших законів з питань пенсійного забезпечення, а також між-
народними договорами, згода на обов’язковість яких надана па-
рламентом України. 

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 
здійснюється за принципами:  

– законодавчого визначення умов і порядку здійснення 
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такого страхування; 
– обов’язковості страхування осіб, які працюють на 

умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, 
передбачених законодавством, а також які забезпечують себе 
роботою самостійно, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 
діяльності;  

– права на добровільну участь у системі загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування осіб, які не 
підлягають такому страхуванню; 

– заінтересованості кожної працездатної особи у влас-
ному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію;  

– рівноправності застрахованих осіб щодо отримання 
пенсійних виплат і виконання обов’язків стосовно сплати стра-
хових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування;  

– диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості 
страхового стажу й розміру заробітної плати (доходу);  

– солідарності й субсидування в солідарній системі;  
– фінансування видатків на виплату пенсій, надання со-

ціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних кош-
тів і коштів цільових фондів;  

– спрямування частини страхових внесків до накопичу-
вальної системи пенсійного страхування для здійснення оплати 
договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати за-
лежно від розмірів накопичень застрахованої особи з урахуван-
ням інвестиційного доходу;  

– державних гарантій реалізації застрахованими особа-
ми своїх прав;  

– організації управління Пенсійним фондом України на 
засадах паритетності представників від застрахованих осіб, ро-
ботодавців і держави, а також гласності, прозорості й доступно-
сті його діяльності;  

– обов’язковості фінансування за рахунок коштів цього 
Фонду витрат, пов’язаних з виплатою пенсій і наданням соціа-
льних послуг;  

– цільового й ефективного використання коштів загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування;  
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– відповідальності суб’єктів системи такого страхування 
за порушення законодавчих норм, а також за невиконання або 
неналежне виконання покладених на них обов’язків. 

Відносини з приводу формування коштів пенсійного за-
безпечення, призначення й виплати пенсій виникають між пев-
ними суб’єктами. Суб’єктами солідарної системи загально-
обов’язкового державного соціального страхування є: а) за-
страховані особи (а в окремих випадках – члени їх сімей та інші 
особи); б) страхувальники; в) Пенсійний фонд; г) уповноваже-
ний банк; д) підприємства, установи й організації, що здійсню-
ють виплату й доставку пенсій.  

Суб’єкти системи накопичувального пенсійного забез-
печення: а) особи, від імені й на користь яких здійснюється на-
копичення й інвестування коштів; б) підприємства, установи, 
організації та фізичні особи, які здійснюють перерахування 
внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення; 
в) Накопичувальний фонд України; г) недержавні пенсійні фо-
нди; д) юридичні особи, які здійснюють адміністративне управ-
ління цим Фондом і недержавними пенсійними фондами та 
управління їх пенсійними активами; е) зберігач; є) страхові ор-
ганізації. Інші суб’єкти системи накопичувального пенсійного 
забезпечення можуть бути визначені законами України. 

 
 
3.2. Правовий статус застрахованих осіб 
 
Застрахованою особою є фізична особа, яка підлягає за-

гальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і 
сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачували-
ся у встановленому законом порядку страхові внески на загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування та до накопичу-
вальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування.  

За ст. 11 Закону України “Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування” загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню підлягають:  

1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встанов-
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лено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, 
які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, 
створених відповідно до законодавства України, незалежно від 
форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, 
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підроз-
ділах цих підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, 
у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та ін-
ших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб опо-
даткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарсь-
кий податок) на умовах трудового договору (контракту) або 
працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або 
виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, 
організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-
правового характеру; 

2) члени колективних та орендних підприємств, сільсь-
когосподарських кооперативів, у тому числі тих, які обрали 
особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований 
сільськогосподарський податок); 

3) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності 
та члени їх сімей, які беруть участь у провадженні ними під-
приємницької діяльності; 

4) особи, які забезпечують себе роботою самостійно: за-
ймаються адвокатською, нотаріальною та іншою діяльністю, 
пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від неї;  

5) громадяни України, які працюють у розташованих за її 
межами дипломатичних представництвах, консульських устано-
вах, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах 
підприємств, створених відповідно до законодавства України;  

6) громадяни України й особи без громадянства, які 
працюють в іноземних дипломатичних представництвах і кон-
сульських установах іноземних держав, філіях, інших відокре-
млених підрозділах іноземних підприємств, міжнародних орга-
нізацій, розташованих на території України;  

7) особи, обрані на виборні посади до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 
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профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату 
(винагороду) за роботу на виборній посаді;  

8) особи, які проходять строкову військову службу в 
Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших вій-
ськових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрі-
шніх справ України;  

9) працівники воєнізованих формувань, гірничорятува-
льних частин, а також особовий склад аварійно-рятувальної 
служби, створеної на постійній основі;  

10) особи, які проходять альтернативну (невійськову) 
службу;  

11) особи, які отримують щомісячні страхові виплати 
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове держа-
вне соціальне страхування від нещасного випадку на виробниц-
тві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра-
цездатності”, крім осіб, які отримують виплати у зв’язку зі сме-
ртю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії 
по інвалідності від нещасного випадку на виробництві чи про-
фесійного захворювання;  

12) особи, які проходять професійну підготовку, перепід-
готовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва 
за направленням підприємств (без збереження заробітної плати й 
з отриманням стипендії відповідно до законодавства);  

13) особи, які відповідно до законів отримують допомо-
гу по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;  

14) один із непрацюючих працездатних батьків (усино-
вителів, опікун, піклувальник), який фактично здійснює догляд 
за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, 
які доглядають за інвалідом І групи або за престарілим, який за 
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього 
догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі пра-
цездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповід-
но до законодавства;  

15) особи, які отримують допомогу по тимчасовій не-
працездатності, а також особи, які перебувають у відпустці у 
зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у 
зв’язку з вагітністю та пологами; 
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16) військовослужбовці (крім військовослужбовців 
строкової служби), особи рядового й начальницького складу; 

17) батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, 
прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення 
відповідно до законодавства; 

18) дружини (чоловіки) працівників дипломатичної 
служби – під час перебування за кордоном за місцем прохо-
дження дипломатичної служби чоловіка (дружини).  

Особи, які досягли 16-річного віку й не належать до ко-
ла осіб, які підлягають загальнообов’язковому страхуванню, 
мають право на добровільну участь у системі загальнообов’яз- 
кового державного пенсійного страхування. Вони можуть брати 
добровільну участь у солідарній чи в накопичувальній системі 
пенсійного страхування або одночасно в обох системах. Указані 
особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язко- 
вого державного пенсійного страхування протягом строку, ви-
значеного в договорі про добровільну участь у цій системі 
страхування, але не менше одного року. З особою, яка подала 
заяву про добровільну участь у системі, органом доходів і збо-
рів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів із дня отримання 
заяви укладається договір про добровільну участь у системі пе-
нсійного страхування. Договором може бути передбачена одно-
разова сплата застрахованою особою страхових внесків за по-
передні періоди. При цьому сума сплачених страхових внесків 
за кожен місяць не може бути меншою мінімального страхового 
внеску. Договір набирає чинності з дня його підписання.  

Орган доходів і зборів відмовляє в укладенні договору 
про добровільну участь, якщо особа: а) підлягає загально-
обов’язковому державному пенсійному страхуванню; б) не від-
повідає іншим, визначеним законодавством вимогам; в) подала 
неповні або недостовірні відомості; г) уже уклала договір про 
добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким 
не виконала умови; д) бажає укласти договір на строк менше 
одного року. В інших випадках відмова в укладенні договору не 
допускається.  

Договір про добровільну участь може бути достроково 
розірваний:  
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– застрахованою особою:  
– за умови дії договору не менше одного року;  
– у разі систематичного порушення територіальним ор-

ганом Пенсійного фонду умов договору;  
– за згодою сторін, якщо договір діяв не менш одного 

року;  
– органом доходів і зборів у разі: а) набуття застрахова-

ною особою зобов’язань щодо участі в системі загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування; б) виник-
нення обставин, що не відповідають законодавчо визначеним 
вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у 
системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання; в) систематичного порушення застрахованою особою 
умов договору; г) смерті застрахованої особи. 

В інших випадках дострокове розірвання договору про 
добровільну участь не допускається. 

Участь застрахованих осіб у системі загальнообов’яз- 
кового державного пенсійного страхування припиняється:  
а) якщо особа, яка підлягає страхуванню, втратила статус за-
страхованої особи; б) по закінченні строку дії договору про доб-
ровільну участь або в разі його дострокового розірвання; в) якщо 
застрахованій особі призначено пенсію і вона не продовжує пра-
цювати або якщо вона набула права на довічну пенсію чи одно-
разову виплату; г) у випадку смерті застрахованої особи.  

Застрахована особа має право:  
1) отримати свідоцтво про загальнообов’язкове держав-

не соціальне страхування;  
2) отримувати від страхувальника підтвердження про 

сплату страхових внесків;  
3) вимагати від страхувальника сплати страхових внесків;  
4) отримувати безоплатно відомості, внесені до її персо-

нальної облікової картки з системи персоніфікованого обліку та 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціа-
льного страхування;  

5) звертатися із заявою до територіального органу Пен-
сійного фонду про уточнення відомостей, внесених до персона-
льної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та 
Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціа-
льного страхування;  
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6) обирати або змінювати страхову організацію, яка 
здійснює виплату довічних пенсій;  

7) обирати порядок здійснення виплати пенсії;  
8) оскаржувати дії страхувальника, виконавчих органів 

Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб’єктів систе-
ми загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;  

9) на отримання пенсійних виплат;  
10) залишатися учасником системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування в разі тимчасового припинен-
ня до досягнення пенсійного віку сплати страхових внесків;  

11) достроково розривати договір про добровільну участь; 
12) обирати недержавний пенсійний фонд – суб’єкт дру-

гого рівня системи пенсійного забезпечення на умовах та в по-
рядку, визначених законом;  

13) змінювати відповідний недержавний пенсійний 
фонд – суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, 
але не частіше одного разу на два роки та ін. 

Застрахована особа зобов’язана:  
1) пред’являти свідоцтво про загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування на вимогу страхувальника, поса-
дових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду;  

2) надавати на вимогу страхувальника, територіального 
органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, 
які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій 
картці в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

3) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду 
про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової кар-
тки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну 
статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх 
виникнення;  

4) укладати договір страхування довічної пенсії з обра-
ною страховою організацією й не розривати цей договір протя-
гом життя (крім випадків зміни страхової організації);  

5) виконувати інші передбачені законодавством вимоги. 
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3.3. Правовий статус страхувальників 
 
Страхувальники – роботодавці та інші особи, які спла-

чують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування та/або є платниками відповідно до Закону Укра-
їни “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 
До них належать: роботодавці; підприємства, установи, органі-
зації, військові частини та органи, які виплачують заробітну 
плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу; Фонд со-
ціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійного захворювання України – для працюючих осіб, за 
яких роботодавець сплачує внески в сумі меншій, ніж сума вне-
ску із заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я, 
а також для непрацюючих осіб; деякі категорії застрахованих 
осіб (фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та 
члени їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підпри-
ємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою 
самостійно: займаються адвокатською, нотаріальною та іншою 
діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від 
неї; особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола 
осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пен-
сійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без гро-
мадянства, які постійно проживають або працюють на території 
України, громадяни України, які постійно проживають або пра-
цюють за межами України). 

Платниками страхових внесків до солідарної системи 
можуть бути як страхувальники, так і застраховані особи.  

Страхувальники набувають статусу платників страхових 
внесків із дня взяття їх на облік територіальним органом Пен-
сійного фонду, а особи, які досягли 16-річного віку й не нале-
жать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому дер-
жавному пенсійному страхуванню, – із дня набрання чинності 
договору про їх добровільну участь.  

Зняття з обліку страхувальників здійснюється територі-
альними органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з 
реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а стра-
хувальників, на яких не поширюється дія Закону України “Про 
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державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців”, – за їх заявою після проведення перевірок стра-
хувальників, звірення розрахунків із ними і проведення остато-
чного розрахунку. 

Платник єдиного внеску має право: а) безоплатно 
отримувати від органів доходів і зборів та Пенсійного фонду 
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
обов’язків, а також для підтвердження надходження до Пенсій-
ного фонду сплачених платником сум єдиного внеску; б) звер-
татися до органів доходів і зборів із письмовою заявою про змі-
ну умов сплати єдиного внеску у разі зміни його статусу як 
платника (або отримання права на зміну розміру єдиного внес-
ку, зокрема, у зв’язку із зміною виду економічної діяльності);  
в) безоплатно отримувати від органів доходів і зборів та Пен-
сійного фонду консультації та роз’яснення щодо прав та 
обов’язків платника єдиного внеску, порядку сплати єдиного 
внеску; г) оскаржувати в установленому законом порядку рішен-
ня органів доходів і зборів та Пенсійного фонду та дії, бездіяль-
ність його посадових осіб; д) захищати свої права та законні ін-
тереси, а також права та законні інтереси застрахованих осіб, на 
користь яких він сплачує єдиний внесок, у тому числі в суді. 

Платник єдиного внеску зобов’язаний: 
– своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчис-

лювати і сплачувати єдиний внесок; 
– вести облік виплат (доходу) застрахованої особи та 

нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і 
календарним роком, зберігати такі відомості в порядку, перед-
баченому законодавством; 

– допускати посадових осіб органів доходів і зборів до 
проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та 
сплати єдиного внеску за наявності направлення на перевірку та 
посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством доку-
менти та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки; 

– подавати звітність до органів доходів і зборів у строки, 
у порядку та за формою, встановленими центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсій-



63 

ним фондом та фондами загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування; 

– надавати безоплатно застрахованій особі та на вимогу 
членів сім’ї померлої застрахованої особи відомості про заробі-
тну плату (дохід), суму сплаченого єдиного внеску та інші ві-
домості про застраховану особу, що подаються до органу дохо-
дів і зборів; 

– пред’являти на вимогу застрахованої особи, на ко-
ристь якої він сплачує єдиний внесок, повідомлення про взяття 
на облік як платника єдиного внеску та надавати інформацію 
про сплату єдиного внеску, в тому числі у письмовій формі; 

– перевіряти під час прийняття на роботу наявність у фі-
зичної особи посвідчення застрахованої особи; 

– повідомляти у складі звітності про прийняття на робо-
ту фізичної особи, відомості про яку відсутні в Державному ре-
єстрі загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання або яка не пред’явила на вимогу платника єдиного внеску 
посвідчення застрахованої особи, та подавати необхідні відомо-
сті і документи для взяття на облік зазначеної особи; 

– отримувати в територіальному органі Пенсійного фо-
нду посвідчення застрахованої особи в порядку, встановленому 
Пенсійним фондом, та видавати їх застрахованим особам; 

– повідомляти у складі звітності про зміну відомостей, 
що вносяться до Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, про застраховану особу, 
на користь якої він сплачує єдиний внесок, у десятиденний 
строк після надходження таких відомостей; 

– у випадках, передбачених Законом України “Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування” і нормативно-правовими актами, прийня-
тими відповідно до нього, стати на облік в органі доходів і збо-
рів як платник єдиного внеску; 

– виконувати інші вимоги, передбачені законодавством. 
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3.4. Страхові внески 
 
Страхові внески – це кошти відрахувань на соціальне 

страхування, збір на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання та страхові внески на загальнообов’язкове державне пе-
нсійне страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із 
законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, що спрямовуються на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування. 

Страхові внески обчислюються виключно у грошовій 
формі, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в нату-
ральній формі. Обчислення страхових внесків із сум, вираже-
них в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахування 
зазначених сум у національну валюту України за курсом валют, 
установленим Національним банком України на день обчис-
лення страхових внесків. 

Обчислення внесків застрахованих осіб, зазвичай, здійс-
нюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших 
документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчис-
лення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробіт-
ної плати (доходу), грошового забезпечення, на які нараховують-
ся страхові внески. Обчислення внесків територіальними орга-
нами Пенсійного фонду здійснюється на підставі складених актів 
перевірки правильності нарахування та сплати страхових внес-
ків, звітності, що подається страхувальником, бухгалтерських та 
інших документів, що підтверджують суму заробітної плати (до-
ходу), на які нараховуються страхові внески.  

Страхові внески обчислюються територіальним органом 
Пенсійного фонду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, за непрямим методом виходячи з оцінки валового до-
ходу та витрат страхувальника, кількості осіб, які перебувають 
із ним у трудових відносинах, обсягу виробленої (реалізованої) 
продукції (послуг), суми сплачених ним податків, інших 
обов’язкових платежів, передбачених законодавством, у разі: 

– ухилення страхувальника чи його посадових осіб від 
надання територіальному органу Пенсійного фонду звітності чи 
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інших документів про сплату страхових внесків; 
– неведення страхувальником бухгалтерського обліку 

чи відсутності в нього відповідних первинних документів; 
– якщо сума страхових внесків, нарахована страхуваль-

ником, не підтверджується документами. 
Сплата страхових внесків здійснюється виключно у 

грошовій формі шляхом внесення відповідних сум страхових 
внесків до солідарної системи на банківські рахунки виконав-
чих органів Пенсійного фонду, а сум страхових внесків до на-
копичувальної системи пенсійного страхування – на банківсь-
кий рахунок Накопичувального фонду або на банківський ра-
хунок обраного застрахованою особою недержавного пенсійно-
го фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпе-
чення. 

Страхові внески сплачуються страхувальниками шля-
хом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків. 
Страхувальники – фізичні особи, які не мають банківських ра-
хунків, сплачують страхові внески шляхом готівкових розраху-
нків через банківські установи. 

У разі недостатності у страхувальника коштів для здійс-
нення в повному обсязі виплати заробітної плати (доходу) та 
одночасної сплати відповідних авансових платежів виплата за-
значених сум та сплата страхових внесків здійснюється в про-
порційних розмірах у порядку, визначеному правлінням Пен-
сійного фонду. У разі несплати авансових платежів до страху-
вальників застосовуються фінансові санкції. 

Перерахування страхових внесків здійснюється страху-
вальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів 
на оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій 
чи натуральній формі або з виручки від реалізації товарів (по-
слуг). При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) 
коштів на оплату праці (виплати доходу) вважається одержання 
відповідних сум готівкою, зарахування на банківський рахунок 
одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-
які цілі, одержання товарів (послуг) або будь-яких інших мате-
ріальних цінностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фак-
тичне здійснення із цих виплат (доходу) відрахувань, передба-
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чених законодавством або за виконавчими документами, чи 
будь-яких інших відрахувань. 

Днем сплати страхових внесків вважається: 
а) у разі перерахування сум страхових внесків у безготів-

ковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківсь-
кий рахунок органу Пенсійного фонду – день списання установою 
банку, органом, що здійснює казначейське обслуговування бю-
джетних коштів, суми платежу з банківського (спеціального ре-
єстраційного) рахунку страхувальника незалежно від часу її зара-
хування на банківський рахунок органу Пенсійного фонду;  

б) у разі сплати сум страхових внесків готівкою – день 
внесення страхувальником коштів у банківську установу чи 
відділення зв’язку для перерахування на банківські рахунки ор-
гану Пенсійного фонду. 

Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному об-
сязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінан-
сові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства 
про сплату страхових внесків, несуть дисциплінарну, адмініст-
ративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність 
згідно із законом. 

Страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінан-
сового стану платника страхових внесків. У разі наявності у 
платника страхових внесків одночасно із зобов’язаннями зі 
сплати страхових внесків зобов’язань із сплати податків, інших 
обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань 
перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати страхових 
внесків виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед 
усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань щодо виплати 
заробітної плати (доходу). 

Облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований об-
лік надходжень від сплати єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування, а також персоні-
фікований облік коштів накопичувальної системи загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування здійснюють-
ся в порядку, визначеному Законом України “Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування”. Персоніфікований облік у системі загально-
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обов’язкового державного пенсійного страхування є складовою 
частиною Державного реєстру загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування.  

Для формування інформаційної бази системи персоніфі-
кованого обліку використовуються відомості, що надходять від: 
інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – 
платників податків та інших обов’язкових платежів; органів до-
ходів і зборів; роботодавців; фізичних осіб; органів реєстрації 
актів громадянського стану; державної служби зайнятості; фон-
дів загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня; компанії з управління активами; зберігача; інших підпри-
ємств, установ, організацій та військових формувань. 

На кожну застраховану особу відкривається персональ-
на облікова картка, в якій використовується реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків або серія та номер пас-
порта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки та офіційно повідомили про це відповідний орган дохо-
дів і зборів і мають відмітку в паспорті). Ця картка зберігається 
в Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після її 
смерті – протягом 75 років на паперових носіях та в електро-
нному вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність 
паперової та електронної форми документа. 

Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та пропорції його розподілу за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
встановлюються Верховною Радою України. Розмір внеску для 
кожної категорії платників і пропорції його розподілу за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування ви-
значаються з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати 
застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги, пе-
редбачені законодавством про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування; фінансування заходів, спрямованих на 
профілактику страхових випадків; створення резерву коштів 
для забезпечення страхових виплат та надання соціальних по-
слуг застрахованим особам; покриття адміністративних витрат 
із забезпечення функціонування системи загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування. При цьому єдиний внесок 
не входить до системи оподаткування. Податкове законодавст-
во не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єди-
ного внеску. Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та 
застосування фінансових санкцій, не можуть зараховуватися до 
Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та вико-
ристовуватися на цілі, не передбачені законодавством про зага-
льнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування для страхувальників, які використову-
ють найману працю, визначається залежно від класу професій-
ного ризику виробництва, встановленого відповідно до законо-
давства. Наприклад, для бюджетних установ єдиний внесок 
встановлюється у розмірі 36,3 % визначеної бази нарахування.  

Розмір відрахувань на пенсійне страхування в розвине-
них державах світу становить: 

 
Розмір відрахувань на пенсійне забезпечення  

(роботодавець+працівник), % 
Країна 1994 1999 2004 

Італія 28,3 32,7 32,7 
США 12,4 12,4 12,4 

Туреччина 20,0 20,0 20,0 
Угорщина 30,5 30,0 26,5 
Франція 21,5 24,0 24,0 
Чехія 26,9 26,0 28,0 
Швеція 19,1 15,1 18,9 
Японія 16,5 17,4 13,9 
 
Як бачимо, в Україні розмір пенсійних відрахувань істо-

тно перевищує рівень відрахувань в інших державах. Однак на-
віть їх недостатньо для покриття пенсійних видатків, тому аси-

                                                            
 Проблематика підвищення віку виходу на пенсію в Україні: 

Експертна записка підготовлена Аналітично-дорадчим центром Блаки-
тної стрічки. 
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гнування Державного бюджету до Пенсійного фонду України 
щороку зростають. У той же час його бюджет не забезпечує ви-
соких пенсій, тому значна кількість населення продовжує пра-
цювати й після виходу на пенсію з метою збільшити доходи 
домогосподарств. З огляду на негативні тенденції в економіці 
країни (зниження ВВП, безробіття) можна стверджувати, що 
дефіцит Пенсійного фонду України й Державного бюджету ли-
ше збільшуватиметься, а проблема пенсійного забезпечення по-
глиблюватиметься. 

 
Контрольні питання 

 
1. З яких рівнів складається система пенсійного забезпе-

чення в Україні? 
2. На яких принципах базується загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування? 
4. Назвіть суб’єктів солідарної системи загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування і системи 
накопичувального пенсійного забезпечення. 

5. Хто підлягає загальнообов’язковому державному пен-
сійному страхуванню? 

6. Які права й обов’язки належать застрахованим осо-
бам? 

7. Хто є страхувальниками і які права й обов’язки їм на-
лежать? 

8. Що таке страхові внески і який порядок їх сплати? 
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Р о з д і л  4: ПЕНСІЇ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ 
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ 
 
4.1. Поняття і види пенсій у солідарній пенсійній системі 
 
Враховуючи різноманітність правового регулювання 

пенсійного забезпечення різних категорій громадян, очевидним 
є те, що пенсійну систему слід поділяти на дві великі групи: за-
гальне та спеціальне пенсійне забезпечення. Правові основи за-
гального пенсійного забезпечення визначають Закон України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та 
нормативні акти, прийняті у його розвиток. За ст. 1 цього Зако-
ну пенсія – це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку 
отримує застрахована особа в разі досягнення нею пенсійного 
віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім’ї.  

За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній сис-
темі призначаються пенсії: (а) за віком, (б) по інвалідності 
внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не 
пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства), (в) у зв’язку з 
втратою годувальника. Особі, яка має одночасно право на різні 
види пенсії, призначається одна з них за її вибором. 

Пенсіонером є особа, яка отримує пенсію, або члени її 
сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випад-
ках, передбачених законодавством. 

Право на отримання пенсій за солідарною системою 
мають:  

1) застраховані громадяни України, які мають необхід-
ний страховий стаж, досягли пенсійного віку чи визнані інвалі-
дами, а в разі їх смерті – члени їх сімей та інші передбачені за-
коном особи;  

2) особи, яким до дня набрання чинності Закону Украї-
ни “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 
була призначена пенсія відповідно до Закону України ” (крім 
соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне до-
вічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, 
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але вони мали право на отримання пенсії за останнім Законом, 
за умови, якщо вони, а в передбачених випадках – члени їх сі-
мей, не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утри-
мання) з інших джерел.  

Особи, які не підлягають загальнообов’язковому пен-
сійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові 
внески до солідарної та/або накопичувальної системи пенсійно-
го страхування, на умовах, визначених Законом України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, мають 
право на отримання пенсії й соціальних послуг за рахунок кош-
тів Пенсійного фонду та/або довічної пенсії чи одноразової ви-
плати за рахунок коштів Накопичувального фонду. Іноземці й 
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціа-
льних послуг із системи загальнообов’язкового державного пе-
нсійного страхування нарівні з громадянами України, якщо ін-
ше не передбачено міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана парламентом України. 

 
 
4.2. Пенсії за віком 
 
Пенсія за віком – це різновид пенсійної виплати в солі-

дарній системі, що є регулярним (щомісячним) грошовим забез-
печенням осіб, які відповідно до чинного законодавства досягли 
пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж. Таким 
чином, цей вид пенсії є способом здійснення особою конститу-
ційного права на матеріальне забезпечення при досягненні нею 
визначеного законодавством пенсійного віку.  

Базовими ознаками, елементами юридичного складу 
цього виду пенсійних правовідносин є пенсійний вік і страхо-
вий стаж.  

Закон України “Про заходи щодо законодавчого забез-
печення реформування пенсійної системи” від 08.07.2011 р., 
(01.10.2011 р. набрав чинності) внесено зміни до 22 законів, що 
тією чи іншою мірою регулюють пенсійні відносини в нашій 
державі. У тому числі зазнала змін і ст. 26 Закону України “Про 
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якою ви-
значається пенсійний вік. Згідно із положеннями статті як чоло-
віки, так і жінки мають право на призначення пенсії за віком 
після досягнення 60 років і за наявності страхового стажу не 
менше 15 років. До досягнення цього віку право на пенсію за 
віком мають жінки 1961 р. народження і старші після досягнен-
ня ними такого віку: 55 років – ті, які народилися до 30 вересня 
1956 р. включно; 55 р. 6 місяців – ті, які народилися з 1 жовтня 
1956 р. по 31 березня 1957 р.; 56 р. – ті, які народилися з 1 квіт-
ня 1957 р. по 30 вересня 1957 р.; 56 р. 6 місяців – які народили-
ся з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958 р.; 57 р. – ті, які наро-
дилися з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958 р.; 57 р. 6 місяців – 
ті, які народилися з 1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1959 р.;  
58 р. – ті, які народилися з 1 квітня 1959 р. по 30 вересня  
1959 р.; 58 р. 6 місяців – ті, які народилися з 1 жовтня 1959 р. по 
31 березня 1960 р.; 59 р. – ті, які народилися з 1 квітня 1960 р. 
по 30 вересня 1960 р.; 59 р. 6 місяців – ті, які народилися з 1 
жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.; 60 р. – які народилися з 1 
квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р.  

Як бачимо, законодавець підвищив пенсійний вік жін-
кам і зрівняв його з пенсійним віком чоловіків, що є загально-
європейською тенденцією. Крім цього, пенсійна реформа пе-
редбачає підняття пенсійного віку для окремих категорій пра-
цівників – науковців і науково-педагогічних працівників, суд-
дів, дипломатичних службовців та ін.  

Основними проблемами, що зумовили необхідність 
проведення пенсійної реформи, стали: 

– демографічна – в Україні 13,7 млн. пенсіонерів. У 
2011 р. на 98 пенсіонерів припадає 100 осіб, які сплачують єди-
ний соціальний внесок; 

– відсутність належної диференціації пенсій залежно від 
трудового стажу та страхових внесків. Пенсії в межах одного 
прожиткового мінімуму отримують 1,5 млн пенсіонерів, у ме-
жах 2-х прожиткових мінімумів – 10,1 млн пенсіонерів;  

– продовжують працювати після досягнення пенсійного 
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віку (станом на 1 жовтня 2011р.) 1,3 млн осіб;  
– значний розрив між розмірами пенсій за віком у жінок 

і чоловіків: у жінок вона становить в середньому 993,09 грн, а у 
чоловіків – 1441,93 грн; 

– незбалансованість бюджету Пенсійного фонду України.  
Відповідно до Конвенції МОП № 102 “Про мінімальні 

норми соціального забезпечення” 1952 р. (Україною вона не ра-
тифікована) загальноприйнятим пенсійним віком для чоловіків і 
жінок вважається 65 років. Національним законодавством може 
встановлюватися і вищий вік з урахуванням середньої тривало-
сті життя і економічного становища країни. 

Схожі положення містяться і в ч. 5 (“Пенсія за віком”) 
Європейського кодексу соціального забезпечення (переглянуто-
го), прийнятого 06.11. листопада 1990 р. Так, у ст. 26 цього до-
кумента йдеться про те, що обставиною, за якої надається пен-
сія, є період життя після досягнення встановленого віку. Вік не 
повинен перевищувати 65 років, якщо відповідними демографі-
чним, економічним і соціальним критеріями не буде обґрунто-
вано вищий пенсійний вік. Цікаво, що в Європейському кодексі 
соціального забезпечення у редакції 1964 р. ця норма прописана 
більш детально і визначала критерії, за яких можливе підняття 
пенсійного віку. Так, у ст. 26 зазначалося, що вказаний вік не 
перевищує 65 років або такого більш похилого віку, коли кіль-
кість мешканців, які досягли цього віку, становить не менше  
10 % від тих, які не досягли цього віку, але є старшими за  
15 років. Такий підхід є більш вірним і може бути об’єктивним 
показником при розгляді питання про підвищення пенсійного віку.  

Згідно зі ст. 27 Закону України “Про загальнообов’яз- 
кове державне пенсійне страхування” розмір пенсії за віком 
розраховується за формулою:  

 
П = Зп х Кс, 

де:  
П – розмір пенсії, (у грн.);  

                                                            
 Болотіна Н. Б. Право людини на соціальній захист в Украї- 

ні / Н. Б. Болотіна  – К.: Знання, 2010. – С. 57. 
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Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої 
обчислюється пенсія, (у грн);  

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. 
Коефіцієнт страхового стажу – це величина, що визна-

чається відповідно до Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування” для обчислення 
страхового стажу при визначенні розміру пенсії в солідарній 
системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання. 

Він визначається з округленням до 5-ти знаків після ко-
ми за формулою:  

 
_См х Вс_ 
100 % х 12, 

 
де:  

См – сума місяців страхового стажу;  
Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у 

відсотках).  
За період участі тільки в солідарній системі величина 

оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %, а за пе-
ріод участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного 
страхування – 1,08 %.  

Для особи, яка брала участь у обох названих системах, 
визначається один коефіцієнт страхового стажу як сума коефі-
цієнта страхового стажу за період участі тільки в солідарній си-
стемі та коефіцієнта страхового стажу, визначеного за період 
участі в солідарній і накопичувальній системах. 

Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до 
набрання чинності Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” не може перевищувати 0,75, а 
з урахуванням страхового стажу, передбаченого ч. 4 ст. 24 цьо-
го Закону (періоди трудової діяльності та інші періоди, що вра-
ховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набран-
ня чинності названим Законом, зараховуються до страхового 
стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що 
діяло раніше), – 0,85. 
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За бажанням застрахованої особи частина розміру пенсії 
за віком за період страхового стажу, набутого до дня набрання 
чинності вказаного Закону, може бути визначена відповідно до 
раніше чинного законодавства, а частина розміру пенсії за пері-
од страхового стажу, набутого після набрання чинності цим За-
коном, – відповідно до нього. При цьому частина розміру пенсії 
за віком, обчислена за раніше чинним законодавством, не може 
перевищувати максимальних розмірів пенсій, визначених зако-
ном для відповідних категорій пенсіонерів, та не може бути 
нижчою розміру трудової пенсії за віком з урахуванням цільо-
вої грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набрання 
чинності Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. 

Законодавчим нововведенням є встановлення максима-
льного розміру пенсії за віком. Так, максимальний розмір пенсії 
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільо-
вої грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Украї-
ною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених зако-
нодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може пе-
ревищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для 
осіб, які втратили працездатність. Однак дія цієї норми не 
поширюється на вже призначені пенсії. 

Законодавчо визначено також розмір мінімальної пенсії. 
Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 
років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в 
розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце-
здатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій 
особі довічної пенсії мінімальний розмір пенсії за віком у солі-
дарній системі зменшується на її розмір. За кожен повний рік 
страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам 
пенсія за віком збільшується на 1 % розміру пенсії, але не більш 
як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком. Мінімальний 
розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України 
“Про підвищення престижності шахтарської праці”, та праців-
никам, зайнятим повний робочий день під землею обслугову-
ванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах 
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не менше 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Спис-
ком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
16.01.2003 р., встановлюється незалежно від місця останньої 
роботи, у розмірі 80 % середньої заробітної плати шахтаря, але 
не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого 
для осіб, які втратили працездатність. За наявності страхового 
стажу меншої тривалості, пенсія за віком встановлюється в 
розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи 
з мінімального розміру пенсії за віком.  

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що 
пенсійне забезпечення за віком є головним видом пенсійного 
забезпечення у солідарній системі, під яке підпадає переважна 
більшість населення України.  

Особі, яка набула права на пенсію за віком, але після 
досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати і оде-
ржувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком признача-
ється з урахуванням страхового стажу на день звернення за 
призначенням пенсії з підвищенням її розміру: (а) на 0,5 % – за 
кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пен-
сійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 
60 місяців; (б) на 0,75 % – за кожен повний місяць страхового 
стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення ви-
ходу на пенсію на строк понад 60 місяців. При цьому за непов-
ний місяць страхового стажу розмір пенсії не підвищується. 
Жінкам, які народилися до 31 грудня 1961 р., після виходу на 
пенсію розмір пенсії підвищується на 2,5 % за кожні 6 місяців 
більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до до-
сягнення ними 60-річного віку. 

Цілком очевидно, що правове регулювання пенсії за ві-
ком перебуває у динаміці, що пояснюється об’єктивними (де-
мографія, економіка) та суб’єктивними (політика) чинниками. 
Дослідивши основні питання пенсійного віку, можемо конста-
тувати, що Україна рухається в руслі загальноєвропейських те-
нденцій. Пенсійне законодавство держави щодо пенсійного віку 
відповідає міжнародним стандартам.  
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4.3. Пенсії по інвалідності 
 
Кожного року 3 грудня, з метою привернення уваги 

людства до проблем інвалідів, під егідою ООН відзначається 
Міжнародний день інвалідів. Першим кроком Української дер-
жави на шляху створення правових, економічних та організа-
ційних засад захисту прав інвалідів стало прийняття 21.03.1991 р. 
Закону “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Украї-
ні”. Цим Законом людям із фізичними вадами гарантовано рівні 
з усіма іншими громадянами можливості для участі в усіх сфе-
рах життя суспільства, створення необхідних умов, що дають 
змогу інвалідам вести повноцінний спосіб життя з урахуванням 
їх індивідуальних здібностей та інтересів. Формуючи відповід-
ну законодавчу базу, держава намагається цивілізовано будува-
ти свої взаємовідносини з громадянами, чий фізичний або пси-
хічний стан не дає їм змоги самостійно і всебічно дбати про 
своє здоров’я. У суспільстві функціонує система соціального 
захисту населення, виплачуються пенсії, працює служба соціа-
льної допомоги вдома, утримуються за кошти Державного або 
місцевих бюджетів будинки-інтернати для людей похилого віку 
й інвалідів, діють різні благодійні товариства, підтримується ді-
яльність громадських організацій інвалідів і ветеранів. 

Пенсія по інвалідності – це різновид пенсійної виплати в 
солідарній системі, що є регулярним (щомісячним), але встано-
вленим на певний строк грошовим забезпеченням осіб, яких від-
повідно до чинного законодавства визнано інвалідами і які ма-
ють необхідний страховий стаж. 

Підставою для призначення такої пенсії є визнання осо-
би у встановленому порядку інвалідом. Інвалідом є особа зі 
стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовні-
шнім середовищем  може призводити до обмеження її жит-
тєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити  
умови  для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та 
забезпечити її соціальний захист (ст. 2 Закону України “Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”).  

Інвалідність – це, у першу чергу, медичний факт, офор-
млення якого відповідно до чинного законодавства трансфор-
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мує його у юридичний факт, а той, у свою чергу, має правові 
наслідки. Без такого оформлення факт інвалідності залишається 
лише медичним, який не має юридичних наслідків. 

Таким чином, інвалідність – це соціальна недостат-
ність (дезадаптація) внаслідок обмеження життєдіяльності 
людини, викликана порушенням здоров’я зі стійким розладом 
функцій організму, що викликає необхідність її соціального за-
хисту й допомоги. Життєдіяльність є повсякденною діяльністю, 
що покликана і здатна забезпечити людині її існування, існу-
вання інших членів суспільства та всього суспільства у цілому 
шляхом навчання, спілкування, орієнтації, пересування, само-
обслуговування, контролю за своєю поведінкою, участі у тру-
довій діяльності. Вона являє собою інтеграцію фізичних, пси-
хологічних і соціальних функцій людини. Обмеження життєді-
яльності – неможливість виконувати повсякденну діяльність у 
спосіб та в об’ємі, звичайних для людини, що створює пере-
шкоди у соціальному середовищі, ставить її в незручне стано-
вище порівняно зі здоровими і проявляється частковою або по-
вною втратою здатності до самообслуговування, пересування, 
орієнтації, спілкування, навчання, контролю за поведінкою, а 
також значним обмеженням обсягу трудової діяльності, зни-
женням кваліфікації, і призводить до соціальної дезадаптації. 

Інвалідність диференціюють на: а) професійну – що 
полягає у повній чи значній втраті професійної працездатності, 
під якою розуміють здатність особи до трудової діяльності за 
своєю професією і кваліфікацією чи за іншою адекватною про-
фесією і б) непрофесійну – йдеться про істотні порушення жит-
тєдіяльності особи, пов’язані не лише з її трудовою діяльністю, 
а й здатністю до самообслуговування, пересування, спілкуван-
ня, навчання, контролю за своєю поведінкою тощо. 

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на 
який вона встановлюється, визначаються медико-соціальною 
експертною комісією, підпорядкованою Республіканському в 

                                                            
 Синчук С. М. Теорія соціального ризику за правом соціаль-

ного забезпечення / С. М. Синчук // Право України. – 2003. – № 3. –  
С. 57. 
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АРК, обласним і міським у містах Києві й Севастополі центрам 
(бюро) медико-соціальної експертизи. Органи Пенсійного фон-
ду та застрахована особа мають право в установленому законом 
порядку оскаржити рішення органів медико-соціальної експер-
тизи. Правовий статус МСЕК визначено Положенням про ме-
дико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1317.  

Залежно від ступеня, виду захворювання та групи інва-
лідності утворюються такі комісії: 

1) загального профілю; 
2) спеціалізованого профілю. 
Комісія складається з представників МОЗ, Мінсоцполі-

тики, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань, а також військово-
медичної служби СБУ та військово-медичного підрозділу Слу-
жби зовнішньої розвідки у разі розгляду медичних справ стосо-
вно потерпілих на виробництві чи пенсіонерів з числа військо-
вослужбовців СБУ або Служби зовнішньої розвідки. У прове-
денні медико-соціальної експертизи беруть участь також пред-
ставники Пенсійного фонду України, Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності, органів державної 
служби зайнятості і, у разі потреби, працівники науково-
педагогічної та соціальної сфери.  

Комісії проводять огляд осіб, що звертаються для вста-
новлення інвалідності, за місцем їх проживання або лікування, 
у тому числі за місцем їх проживання або місцем перебування у 
закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах 
соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі, 
за направленням відповідного лікувально-профілактичного за-
кладу охорони здоров’я після пред’явлення паспорта чи іншого 
документа, що засвідчує особу. Медико-соціальна експертиза 
проводиться після повного медичного обстеження, проведення 
необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інвалі-
да, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійно-
го, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лі-
кування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують 
стійке порушення функцій організму, зумовлених захворюван-
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нями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиня-
ють обмеження життєдіяльності. Комісія проводить засідання у 
повному складі і колегіально приймає рішення. Відомості щодо 
результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться 
до акта огляду та протоколу засідання комісії, що підписуються 
головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою. 

Рішення Центральної медико-соціальної експертної ко-
місії МОЗ, Кримської республіканської, обласних, центральних 
міських комісій (у тому числі в разі проведення огляду у склад-
них випадках) приймається більшістю голосів членів комісій. У 
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ко-
місії. Член комісії, не згодний з прийнятим рішенням, викладає 
свою думку в письмовому вигляді, яка додається до акта огля-
ду. На вимогу такого члена комісії акт огляду надсилається 
МОЗ. 

У разі коли особа, що звертається для встановлення ін-
валідності, не може з’явитися до комісії за станом здоров’я згі-
дно з висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-
профілактичного закладу, огляд проводиться вдома, у тому чи-
слі за місцем проживання, у стаціонарних установах для інвалі-
дів та людей похилого віку, установах тимчасового проживання 
у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах 
соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі, 
або в стаціонарі, де вона перебуває на лікуванні. В окремих ви-
падках, зокрема, коли особа, що звертається для встановлення 
інвалідності, проживає у віддаленій, важкодоступній місцевос-
ті, члени комісії можуть приймати рішення за її згодою заочно 
на підставі поданих документів.  

Комісія видає особі, яку визнано інвалідом або стосовно 
якої встановлено факт втрати професійної працездатності, дові-
дку та індивідуальну програму реабілітації і надсилає у триден-
ний строк виписку з акта огляду комісії органу, в якому інвалід 
перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціаль-
ної допомоги (щомісячного довічного грошового утримання), 
що призначається замість пенсії, та разом з індивідуальною 
програмою реабілітації – органу, що здійснює загальнообов’яз- 
кове державне соціальне страхування, виписку з акта огляду 
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комісії про результати визначення ступеня втрати професійної 
працездатності у відсотках та потреби у наданні додаткових ви-
дів допомоги. Датою встановлення інвалідності вважається 
день надходження до комісії документів. 

Пенсії по інвалідності можна класифікувати за трьома ос-
новними критеріями залежно від а) групи інвалідності, б) причини ін-
валідності,(в) суб’єктів пенсійного забезпечення по інвалідності. 

Перший критерій пенсії по інвалідності є однаковим 
для всіх осіб, які мають право на пенсію по інвалідності, оскі-
льки незалежно від суб’єкта і причини втрати працездатності 
інвалідність поділяється на три основні групи.  

Особі, що визнана інвалідом, залежно від ступеня розла-
ду функцій органів і систем організму та обмеження її життє-
діяльності встановлюється I, II або III група інвалідності.  

Підставою для встановлення I групи інвалідності є 
стійкі, значно вираженої тяжкості функціональні порушення в 
організмі, зумовлені захворюванням, травмою або уродженою 
вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності 
особи, неспроможності до самообслуговування і виникнення 
потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допо-
мозі. До I групи належать особи з найважчим станом здоров’я, 
які повністю не здатні до самообслуговування, потребують по-
стійного стороннього нагляду, догляду або допомоги, абсолют-
но залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціа-
льно-побутових функцій або які частково здатні до виконання 
окремих елементів самообслуговування.  

Інваліди I групи із значно вираженим обмеженням жит-
тєдіяльності можуть навчатися та проводити різні види трудо-
вої діяльності за умови їх забезпечення засобами компенсації 
фізичних дефектів або порушених функцій організму, здійс-
нення реабілітаційних заходів, створення за необхідності спеці-
альних умов праці, у тому числі вдома.  

Критеріями встановлення I групи інвалідності є ступінь 
втрати здоров’я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох 
категорій життєдіяльності особи у значному (III) ступені:  
1) нездатність до самообслуговування чи повна залежність від 
інших осіб; 2) нездатність до пересування чи повна залежність 
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від інших осіб; 3) нездатність до орієнтації (дезорієнтація);  
4) нездатність до спілкування; 5) нездатність контролювати 
свою поведінку; 6) значні обмеження здатності до навчання;  
7) нездатність до окремих видів трудової діяльності.  

I група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б зале-
жно від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягу потреби в 
постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді. 

До підгрупи А I групи інвалідності належать особи з ви-
ключно високим ступенем втрати здоров’я, який стає причиною 
виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді 
або допомозі інших осіб і фактичної нездатності до самообслуго-
вування. Критеріями встановлення підгрупи А I групи інваліднос-
ті є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє повну нездатність до 
самообслуговування та повну залежність від інших осіб (необхід-
ність постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги).  

До підгрупи Б I групи інвалідності належать особи з ви-
соким ступенем втрати здоров’я, що зумовлює значну залеж-
ність від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-
побутових функцій і часткову нездатність до виконання окре-
мих елементів самообслуговування. Критеріями встановлення 
підгрупи Б I групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що у 
свою чергу, веде до втрати можливості самостійного задово-
лення з допомогою технічних засобів і за умови відповідного 
облаштування житла більшості життєво необхідних фізіологіч-
них та побутових потреб.  

Підставою для встановлення II групи інвалідності є 
стійкі, явно вираженої тяжкості функціональні порушення в ор-
ганізмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою ва-
дою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності 
особи, при збереженій здатності до самообслуговування, та не 
спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, до-
гляді або допомозі. 

Критеріями встановлення II групи інвалідності є сту-
пінь втрати здоров’я, що стає причиною обмеження у вираже-
ному II ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності 
особи: 1) обмеження самообслуговування II ступеня – здатність 
до самообслуговування з використанням допоміжних засобів 
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і/або за допомогою інших осіб; 2) обмеження здатності до са-
мостійного пересування II ступеня – здатність до самостійного 
пересування з використанням допоміжних засобів і/або за до-
помогою інших осіб; 3) обмеження здатності до навчання  
II ступеня – нездатність до навчання або здатність до навчання 
тільки у спеціальних навчальних закладах чи за спеціальними 
програмами вдома; 4) обмеження здатності до трудової діяль-
ності II ступеня – нездатність до виконання окремих видів тру-
дової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціаль-
но створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або 
спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших 
осіб; 5) обмеження здатності до орієнтації II ступеня – здатність 
до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб; 6) об-
меження здатності до спілкування II ступеня – здатність до спі-
лкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомо-
гою інших осіб; 7) обмеження здатності контролювати свою 
поведінку II ступеня – здатність частково чи повністю контро-
лювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб. До 
II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають 
дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслід-
ки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності 
спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її 
працездатності. II група інвалідності встановляється учням, 
студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації 
денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний 
освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них 
ознак інвалідності на період їх навчання. Після закінчення на-
вчального закладу видається довідка про придатність їх до ро-
боти у результаті набуття професії.  

Інваліди II групи з вираженим обмеженням життєдіяль-
ності можуть навчатися та виконувати різні види трудової діяль-
ності, зокрема, шляхом створення відповідних умов праці із за-
безпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи пору-
шених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.  

Підставою для встановлення III групи інвалідності є 
стійкі, помірної тяжкості функціональні порушення в організмі, 
зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими 
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вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життє-
діяльності особи, у тому числі її працездатності, але потребу-
ють соціальної допомоги і соціального захисту. 

Критеріями для встановлення III групи інвалідності є 
ступінь втрати здоров’я, що зумовлює обмеження однієї чи де-
кількох категорій життєдіяльності у помірно вираженому I сту-
пені: 1) обмеження самообслуговування I ступеня – здатність 
до самообслуговування з використанням допоміжних засобів; 
2) обмеження здатності самостійно пересуватися I ступеня – 
здатність до самостійного пересування з більшим витрачанням 
часу, часткового пересування та скорочення відстані; 3) обме-
ження здатності до навчання I ступеня – здатність до навчання 
в навчальних закладах загального типу за умови дотримання 
спеціального режиму навчального процесу і/або з використан-
ням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персо-
налу, що навчає); 4) обмеження здатності до трудової діяльності 
I ступеня – часткова втрата можливостей до повноцінної трудо-
вої діяльності (втрата професії, значне обмеження кваліфікації 
або зменшення обсягу професійної трудової діяльності більше 
ніж на 25 %, значне утруднення в набутті професії чи працевла-
штуванні осіб, що раніше ніколи не працювали та не мають про-
фесії); 5) обмеження здатності до орієнтації I ступеня – здатність 
до орієнтації в часі, просторі за умови використання допоміж-
них засобів; 6) обмеження здатності до спілкування I ступеня – 
здатність до спілкування, що характеризується зниженням 
швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та пере-
давання інформації; 7) обмеження здатності контролювати 
свою поведінку I ступеня – здатність частково контролювати 
свою поведінку за особливих умов.  

Інваліди III групи з помірним обмеженням життєдіяль-
ності можуть навчатися та виконувати різні види трудової дія-
льності за умови забезпечення у разі потреби засобами компен-
сації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здій-
снення реабілітаційних заходів. 

Повторний огляд інвалідів з нестійкими, оборотними змі-
нами та порушеннями функцій організму з метою визначення 
ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня 
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соціальної адаптації проводиться 1 раз на 1-3 роки. Повторний 
огляд інвалідів, а також осіб, інвалідність яких встановлено без за-
значення строку проведення повторного огляду, проводиться ра-
ніше зазначеного строку за заявою такого інваліда, інших заінте-
ресованих осіб у разі настання змін у стані здоров’я і працездатно-
сті або за рішенням суду чи прокуратури.  

Другим критерієм пенсії по інвалідності є причина інва-
лідності.  

Причинами інвалідності є: (1) загальне захворювання; 
(2) інвалідність з дитинства; (3) нещасний випадок на виробни-
цтві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я); (4) про-
фесійне захворювання; (5) поранення, контузії, каліцтва, захво-
рювання пов’язані з проходження військової служби. 

Пенсія по інвалідності від загального захворювання (у 
тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з 
дитинства) призначається відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Пенсія 
по інвалідності від нещасного випадку на виробництві й профе-
сійного захворювання призначається відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності”. 

Третім критерієм пенсійного забезпечення по інвалідності 
виступає суб’єкт пенсіонування. Пенсію по інвалідності, окрім за-
гальних суб’єктів, можуть отримувати також особи, пенсійне за-
безпечення яких регулюється спеціальними законами (державні 
службовці, науково-педагогічні працівники, військовослужбовці, 
працівники прокуратури, міліції, судді, дипломати та ін.). 

З урахуванням викладеного та відповідно до ст. 36 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня” пенсія по інвалідності в системі загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування призначається в разі настання 
інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату праце-
здатності внаслідок загального захворювання (у тому числі калі-
цтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства), за на-
явності такого страхового стажу на час настання інвалідності 
або на день звернення за пенсією.  
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Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по ін-
валідності, залежно від групи інвалідності, за наявності тако-
го страхового стажу на час настання інвалідності або на день 
звернення за пенсією: 

а) для інвалідів I групи: до досягнення особою 25 років 
включно – 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років 
включно – 2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року 
включно – 3 роки; від 32 років до досягнення особою 34 років 
включно – 4 роки; від 35 років до досягнення особою 37 років 
включно – 5 років; від 38 років до досягнення особою 40 років 
включно – 6 років; від 41 року до досягнення особою 43 років 
включно – 7 років; від 44 років до досягнення особою 48 років 
включно – 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років 
включно – 9 років; від 54 років до досягнення особою 59 років 
включно – 10 років; 

б) для інвалідів II та III груп: до досягнення особою 23 ро-
ків включно – 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років 
включно – 2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років 
включно – 3 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року 
включно – 4 роки; від 32 років до досягнення особою 33 років 
включно – 5 років; від 34 років до досягнення особою 35 років 
включно – 6 років; від 36 років до досягнення особою 37 років 
включно – 7 років; від 38 років до досягнення особою 39 років 
включно – 8 років; від 40 років до досягнення особою 42 років 
включно – 9 років; від 43 років до досягнення особою 45 років 
включно – 10 років; від 46 років до досягнення особою 48 років 
включно – 11 років; від 49 років до досягнення особою 51 року 
включно – 12 років; від 52 років до досягнення особою 55 років 
включно – 13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років 
включно – 14 років.  

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного 
віку, мають право на пенсію по інвалідності за наявності стра-
хового стажу 15 років. Якщо інвалідність настала в період про-
ходження строкової військової служби, то відповідна пенсія 
призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.  

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від то-
го, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування 



87 

на роботу чи після її припинення. 
Пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах: 

інвалідам I групи – 100 % пенсії за віком; інвалідам II групи – 
90 % пенсії за віком; інвалідам III групи – 50 % пенсії за віком. 

Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на 
призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наяв-
ності такого страхового стажу: у жінок – 20 років, у чоловіків – 
25, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років 
включно; у жінок – 21 рік, у чоловіків – 26, якщо їм вперше встано-
влено інвалідність у віці до 48 років включно; у жінок – 22 роки, у 
чоловіків – 27, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до  
50 років включно; у жінок – 23 роки, у чоловіків – 28, якщо їм впе-
рше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно; у жінок – 
24 роки, у чоловіків – 29, якщо їм вперше встановлено інвалідність 
у віці до 56 років включно; у жінок – 25 років, у чоловіків – 30, як-
що їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.  

Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після 
досягнення пенсійного віку, та інваліди III групи за їх вибором 
мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі 
пенсії за віком, за наявності – у жінок 30 років, у чоловіків  
35 років страхового стажу.  

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк 
встановлення інвалідності. Інвалідам – чоловікам, які старші  
60 років, і жінкам, які старші 55 років, пенсії по інвалідності 
призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів прова-
диться тільки за їх заявою.  

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі 
виплачується з дня її зміни. Якщо особа визнана інвалідом ни-
жчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кі-
нця місяця, в якому змінено групу інвалідності. У разі визнання 
особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачу-
ється до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.  

Якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної 
експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк, 
виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа мі-
сяця, наступного за місяцем, у якому вона мала з’явитися на 
повторний огляд. Якщо строк повторного огляду МСЕК інвалі-
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дом пропущено з поважних причин або в разі визнання його 
знову інвалідом, виплата пенсії по інвалідності відновлюється з 
дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але 
не більш як за 3 роки, якщо орган медико-соціальної експертизи 
визнає його за цей період інвалідом. При цьому якщо під час 
повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалід-
ності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачу-
ється за попередньою групою інвалідності.  

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у 
зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пе-
нсії внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних 
причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата 
раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення ін-
валідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії 
минуло не більше 5-ти років. Якщо минуло більше 5-ти років, 
пенсія призначається знову на загальних підставах.  

Органи медико-соціальної експертизи зобов’язані по-
відомляти територіальні органи Пенсійного фонду України в 
порядку, встановленому законодавством, про результати повто-
рного огляду осіб, яким призначена пенсія по інвалідності, та 
про нез’явлення цих осіб на зазначений огляд. 

 
 
4.4. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
 
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається 

непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були 
на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті 
страхового стажу, який був би необхідний йому для призначен-
ня пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера 
або осіб, інвалідність яких настала в період проходження 
строкової військової служби, – незалежно від тривалості 
страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою 
годувальника призначається незалежно від того, чи були вони 
на утриманні годувальника. Крім цього, батьки і чоловік (дру-
жина) померлого, які не були на його утриманні, теж мають 
право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втра-
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тили джерело засобів до існування.  
Цей різновид пенсії необхідно відрізняти від спадщини 

померлого годувальника. По-перше, правом на останню за за-
коном користуються всі члени сім’ї, а правом на пенсію – тіль-
ки окремі її члени за наявності необхідних юридично значущих 
умов (непрацездатність, утриманство). По-друге, спадщина мо-
же мати різноманітні форми та розміри (нерухомість, банківські 
вклади тощо), а пенсія – це завжди певні грошові кошти. По-
третє, отримання спадщини – це одноразовий акт, а пенсія має 
регулярний, систематичний характер (із розрахунку один раз на 
місяць), вона може бути постійною або тимчасовою. Успадку-
вати можна тільки ту пенсію, яку особа не отримала за життя. 
По-четверте, спадщина, на противагу від пенсії, не є предметом 
правового регулювання права соціального забезпечення.  

Пенсійне забезпечення у випадку втрати годувальника 
охоплює значну кількість осіб, які належать до найбільш соціа-
льно незахищених категорій населення України. 

Для розгорнутої характеристики цього виду пенсії треба 
насамперед розкрити сутність суб’єктів пенсіонування та 
об’єкта виникаючих при цьому правовідносин.  

Суб’єктів пенсійного забезпечення – непрацездатних членів 
сім’ї у зв’язку з втратою годувальника можна поділити на 2 групи: 
перша група – це безпосередньо сам годувальник; друга – особи, які 
мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.  

Перша група суб’єктів охоплює осіб, які померли, визна-
ні безвісті відсутніми або оголошені померлими. Як і в пенсій-
ному забезпеченні по інвалідності пенсійне забезпечення у 
зв’язку з втратою годувальника поділяється на два види залеж-
но від причини смерті: перший включає осіб, які померли від 
загального захворювання, і цей вид регулюється Законом Укра-
їни “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; 
другий включає осіб, які померли внаслідок виконання своєї 
трудової функції, і регулюється Законом України “Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності”.  

До другої групи суб’єктів належать особи, передбачені 
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ст. 36 Закону України “Про загальнообов’язкове пенсійне дер-
жавне страхування”. Згідно із положеннями статті непраце-
здатними членами сім’ї померлого годувальника є:  

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалі-
дами або досягли пенсійного віку;  

2) діти (у тому числі ті, які народилися до спливу 10-ти 
місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника:  
а) які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони ста-
ли інвалідами до досягнення 18 років; б) які навчаються за ден-
ною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти, а також професійно-тех- 
нічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між 
завершенням навчання в одному із зазначених навчальних за-
кладів та вступом до іншого навчального закладу або у період 
між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним 
рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий 
період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення ними 
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними  
23 років; в) діти-сироти – до досягнення ними 23 років незале-
жно від того, навчаються вони чи ні;  

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з ба-
тьків або брат (сестра), дідусь (бабуся) померлого годувальника 
незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працю-
ють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годува-
льника до досягнення нею (ними) 8 років.  

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на 
утриманні померлого годувальника, належать особи, якщо вони: 
1) були на повному утриманні померлого; 2) одержували від нього 
допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засо-
бів до існування. Члени сім’ї померлого годувальника, для яких 
його допомога була постійним і основним джерелом засобів до іс-
нування, але які й самі одержують пенсію, мають право (за бажан-
ням) перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. 

Крім зазначених категорій, право на отримання пенсії у 
зв’язку з втратою годувальника мають: а) усиновлені діти – нарі-
вні з рідними дітьми; б) пасинок і падчерка – нарівні з рідними ді-
тьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків; в) неповно-
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літні діти – зберігають це право і в разі їх усиновлення.  
Згідно з п. 18 Порядку подання та оформлення докумен-

тів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання”, затвердженого постановою правління Пенсійного фон-
ду України від 25.11.2005 р. № 22-1, за документ, що засвідчує 
факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, 
приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших ор-
ганізацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів 
місцевого самоврядування: (а) для призначення надбавок, ком-
пенсації – довідка про перебування на утриманні чи про спільне 
проживання з заявником; (б) для призначення пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника – довідка про перебування на повному 
утриманні померлого годувальника чи одержання від померло-
го годувальника допомоги, яка була постійним і основним дже-
релом засобів до існування, або про спільне проживання з году-
вальником на момент його смерті. У разі неможливості надати 
такі документи факт перебування на утриманні померлого го-
дувальника встановлюється у судовому порядку. 

Окремо в Законі України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” наголошується, що положен-
ня, які стосуються сім’ї, поширюються і на сім’ю особи, визна-
ної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встанов-
леному законодавством порядку.  

Таким чином, пенсія у зв’язку із втратою годувальника 
призначається за дотриманням таких обов’язкових умов для 
громадян, які претендують на її одержання: а) якщо вони є не-
працездатними членами сім’ї померлого; б) якщо перебували на 
повному утриманні померлого годувальника (за деякими винят-
ками) або отримували від нього допомогу, що була для них по-
стійним і основним джерелом засобів до існування; в) якщо по-
мерлий годувальник на момент смерті мав страховий стаж 
відповідної тривалості. 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника – це різновид 
пенсійної виплати в солідарній системі, що є регулярним (щомі-
сячним) грошовим забезпеченням, яке призначається в разі  
смерті годувальника, який має необхідний страховий стаж, не-
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працездатним членам сім’ї, що знаходилися на його утриманні. 
Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника:  
– на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 % пенсії за 

віком померлого годувальника;  
 – на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 

% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється 
між ними рівними частками.  

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника 
призначається в розмірах, визначених з урахуванням розміру 
пенсії за віком кожного з батьків.  

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається 
на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годуваль-
ника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли 
пенсійного віку, – довічно.  

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам 
сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за міся-
цем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру 
або припинення виплати пенсії.  

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку 
з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. 
На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його 
частка, яка виплачується окремо. Виділення частки пенсії про-
вадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у яко-
му надійшла заява від члена сім’ї. 

 
Контрольні питання 

 
1. Дайте визначення пенсій у солідарній пенсійній сис-

темі й назвіть їх види. 
2. Хто має право на отримання пенсій із солідарної системи? 
3. Які умови й порядок призначення пенсії за віком? 
4. Що таке коефіцієнт страхового стажу та як він визна-

чається? 
5. Що таке інвалідність, які її ознаки. 
6. Назвіть умови й порядок призначення пенсії по інва-

лідності? 
7. Які умови й порядок призначення пенсії у зв’язку з 

втратою годувальника? 
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Р о з д і л  5. СПЕЦІАЛЬНЕ ПЕНСІЙНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
5.1. Поняття та загальна характеристика спеціаль-

ного пенсійного забезпечення 
 
Спеціальне пенсійне забезпечення – це система правових 

норм, що встановлюють порядок призначення, зміни та припи-
нення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у порядку, 
визначеному спеціальними законами, що є відмінними від пен-
сійних виплат у солідарній (загальній) пенсійній системі. 

Спеціальні умови пенсійного забезпечення за особливос-
тями професійного статусу особи передбачені законами Укра-
їни “Про державну службу”, “Про статус народного депутата 
України”, “Про Кабінет Міністрів України”, “Про судоустрій і 
статус суддів”, “Про прокуратуру”, “Про Національний банк 
України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах 
місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про 
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний 
захист журналістів”, “Про наукову і науково-педагогічну діяль-
ність”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших осіб”, “Про підвищення престиж-
ності шахтарської праці”, Митним кодексом України та ін.  

Спеціальні умови пенсійного забезпечення за особливос-
тями соціального статусу особи закріплені нормами законів 
України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, “Про 
зайнятість населення”, “Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи”, “Про за-
гальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чо-
рнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого 
енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”, “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про 
жертви нацистських переслідувань”, “Про соціальний захист 
дітей війни”, “Про основні засади соціального захисту ветера-
нів праці та інших громадян похилого віку”, “Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні”, “Про донорство крові та 
її компонентів”, “Про статус гірських населених пунктів”, “Про 
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біженців” та ін. Ця група законів переважно передбачає збіль-
шення (підвищення) за рахунок Державного бюджету України 
на певний відсоток призначених пенсій окремим категоріям 
осіб, які, зазнавши особливих соціальних ризиків, потребують 
додаткового соціального захисту.  

Третю групу становлять пільгові умови пенсійного за-
безпечення окремих категорій осіб, які мали таке право за нор-
мами Закону України “Про пенсійне забезпечення”. 

При введенні в дію Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування” збережено пільго-
ве пенсійне забезпечення, передбачене Законом України “Про 
пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 р., у частині визначення 
права на пенсію за віком на пільгових умовах і пенсію за вислу-
гу років. Наявність таких пенсій пояснюється особливістю 
окремих професій і складними умовами праці. 

Пенсія за вислугу років – це пенсійна виплата, що є регу-
лярним (щомісячним) грошовим забезпеченням окремих катего-
рій громадян зі спеціальною правоздатністю, у зв’язку з трива-
лою професійною діяльністю.  

Як правило, пенсія, що розглядається, залежить не від 
віку отримувача пенсії, а наявності в особи спеціального стажу 
(вислуги років) та призначається при звільнені з роботи або ви-
ході у відставку. Тривалість стажу диференціюється з огляду на 
вид роботи або професійну діяльність, з урахуванням чого і 
встановлюється вказана пенсія. Порядок обчислення стажу (ви-
слуги років) пов’язаний із специфікою здійснюваних отримува-
чем пенсії робіт чи професійною діяльністю. Сумарне обчис-
лення різних видів спеціального стажу, як правило, не допуска-
ється. 

Пенсії за вислугу років встановлюються категоріям 
громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до 
втрати професійної працездатності або придатності до настання 
віку, що дає право на пенсію за віком. Цей вид пенсії слугує 
формою матеріального забезпечення осіб, які через специфіч-
ний характер своєї професії потребують, на думку законодавця, 
додаткового або підвищеного соціального захисту з поміж ін-
ших категорій громадян. Мета пенсії за вислугу років – звіль-
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нити таких громадян від необхідності продовжувати свою ко-
лишню трудову діяльність, компенсувавши їм у значній частині 
втрачений заробіток у зв’язку з переходом на іншу роботу, або 
повним припиненням такої діяльності. 

На відміну від пенсії за віком пенсії за вислугу років 
призначаються чітко визначеному в законодавстві колу осіб і 
виплачуються, як правило, за умови залишення роботи (служ-
би), за виконання якої вона встановлена.  

 
 
5.2. Пенсійне забезпечення державних службовців 
 
Згідно зі ст. 49 Закону України “Про державну службу” 

від 17.11.2011 р. право на отримання пенсії державних служ-
бовців мають чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які 
досягли пенсійного віку, встановленого Законом України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за наяв-
ності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за 
віком у мінімальному розмірі, у тому числі стажу державної 
служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначе-
ного віку працювали на посадах державних службовців, а та-
кож особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на по-
садах, віднесених до категорій посад державних службовців, 
незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.  

Граничний вік перебування особи на державній службі – 
65 років. 

Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 
80 % суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний вне-
сок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 
01.01.2011 р. – страхові внески на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призна-
ченням пенсії не є державними службовцями, – у розмірі 80 % 
заробітної плати працюючого державного службовця відповідної 
посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, 
з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. – страхові внес-
ки на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 
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До досягнення встановленого віку право на пенсію за 
віком мають державні службовці – чоловіки 1955 р. народження 
і старші після досягнення ними такого віку: 60 років – які наро-
дилися по 31 грудня 1952 р.; 60 років 6 міс. – які народилися з 1 
січня 1953 р. по 31 грудня 1953 р.; 61 року – які народилися з 1 
січня 1954 р. по 31 грудня 1954 р.; 61 року 6 міс. – які народи-
лися з 1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955 р. 

Пенсія державним службовцям у частині, яка не пере-
вищує розміру пенсії за солідарною системою, що призначаєть-
ся відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, виплачується за рахунок кош-
тів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує 
цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бю-
джету України.  

Пенсія, призначена відповідно до Закону України “Про 
державну службу”, у період роботи на посадах, які дають право 
на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим 
Законом, Законами України “Про статус народного депутата 
України”, “Про прокуратуру”, “Про наукову і науково-технічну 
діяльність”, виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до 
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчи-
сленому відповідно до Закону України “Про державну службу”.  

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пен-
сії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших до-
плат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до 
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожит-
кових мінімумів, установлених для осіб, які втратили праце-
здатність.  

Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту 
“г” ч. 1 п. 1 ст. 26 Закону України “Про зайнятість населення” 
(достроковий вихід на пенсію за півтора роки до досягнення 
пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії 
відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про 
статус народного депутата України”, “Про прокуратуру”, “Про 
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наукову і науково-технічну діяльність”, у разі, якщо до визнан-
ня такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати 
підходящу роботу та якщо вона має страховий стаж, необхідний 
для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі) і ст. 
21 Закону України “Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” 
(особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до 
досягнення пенсійного віку або віку, що дає право на призна-
чення пенсії відповідно до Законів України “Про державну 
службу”, “Про статус народного депутата України”, “Про про-
куратуру”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, з ініці-
ативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі 
змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквіда-
цією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ 
та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, 
а також виявленою невідповідністю працівника обійманій поса-
ді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід  
на пенсію за півтора року до встановленого законодавством 
строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для при-
значення пенсії за віком у мінімальному розмірі) у період до 
досягнення встановленого віку, працюючим пенсіонерам не  
виплачується. 

Визначення заробітної плати для обчислення пенсій дер-
жавним службовцям регламентується постановою Кабінету  
Міністрів України “Про деякі питання вдосконалення визначен-
ня розмірів заробітку для обчислення пенсії” від 31.05.2000 р.,  
№ 865. Нею передбачено, що розмір виплат (крім посадових 
окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин 
або спеціальні звання, вислугу років), що включаються у заро-
біток для обчислення пенсії відповідно до Закону України “Про 
державну службу”, визначається за вибором того, хто звернувся 
за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає пра-
во на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або 
за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед 
зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протя-
гом цього періоду на даній роботі. Середньомісячна сума зазна-
чених виплат за 24 або 60 календарних місяців визначається 
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шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні мі-
сяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 кален-
дарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. У всіх 
випадках заробітна плата для обчислення пенсії державного 
службовця враховується в межах установленої законом на день 
призначення (перерахунку) пенсії максимальної величини бази 
нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування.  

Таким чином, щоб отримувати пенсію державного слу-
жбовця особі необхідно мати спеціальну правоздатність, що 
полягає у наявності, крім пенсійного віку та загального страхо-
вого стажу, спеціального стажу державної служби у 10 років, 
якщо особа виходить на пенсію з посади державного службовця 
чи 20 років стажу державної служби, якщо особа виходить на 
пенсію з інших посад.  

Стаття 35 Закону України “Про державну службу”  
закріпила, що до стажу державної служби, який дає право на 
отримання пенсії державного службовця, зараховуються:  
1) час перебування на посадах державної служби відповідно до 
цього Закону; 2) час перебування на посадах в органах місцево-
го самоврядування, передбачених Законом України ”Про служ-
бу в органах місцевого самоврядування”; 3) час перебування на 
політичних посадах, визначених законами України “Про Кабі-
нет Міністрів України”, “Про центральні органи виконавчої 
влади”; 4) час здійснення повноважень народного депутата 
України; 5) час перебування на посадах суддів; 6) час перебу-
вання на посадах працівників прокуратури, яким присвоюються 
класні чини; 7) час перебування на посадах, на яких присвою-
ються спеціальні звання; 8) час підвищення рівня професійної 
компетентності державного службовця з відривом від служ-
би, якщо не пізніше 75 днів після його завершення ця особа по-
вернулася на державну службу; 9) період, коли державний 
службовець не працював з поважних причин, але залишався у 
трудових відносинах з державним органом, органом влади Ав-
тономної Республіки Крим або їх апаратом; 10) час перебуван-
ня державного службовця у відпустці по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина по-
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требує домашнього догляду – у відпустці без збереження заро-
бітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, 
але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку; 
11) інші періоди роботи, визначені законом. Порядок обчислен-
ня стажу державної служби визначається постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.06.2012 р. № 559. 

Другим видом пенсійного забезпечення державних слу-
жбовців є пенсія по інвалідності. Згідно ч. 5 ст. 49 Закону Укра-
їни “Про державну службу” пенсія по інвалідності призначаєть-
ся у розмірі 80 % суми їх заробітної плати, з якої було сплачено 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, а до 1 січня 2011 р. – страхові внески на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на 
час звернення за призначенням пенсії не є державними службо-
вцями, – у розмірі 80 % заробітної плати працюючого держав-
ного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем 
роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний вне-
сок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а 
до 1 січня 2011 р. – страхові внески на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, 
встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповід-
но до ст. 32 Закону України “Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування”, особам, визнаним інвалідами I або  
II групи у період перебування на державній службі, які мають 
стаж державної служби не менше 10 років, а також особам з чи-
сла інвалідів I або II групи незалежно від часу встановлення їм 
інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної 
служби на посадах, віднесених до категорій посад державних 
службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призна-
ченням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах.  

Пенсія по інвалідності державним службовцям призна-
чається незалежно від причини інвалідності за умови припи-
нення державної служби. Якщо вказані особи повертаються на 
державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється 
на період до звільнення з роботи або досягнення ними гранич-
ного віку перебування на державній службі.  

У разі зміни групи інвалідності або відновлення праце-
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здатності виплата пенсії по інвалідності здійснюється у поряд-
ку, визначеному ст. 35 Закону України “Про загальнообов’язко- 
ве державне пенсійне страхування”. Якщо інваліду I або II гру-
пи було встановлено III групу інвалідності, то в разі наступного 
визнання його інвалідом I або II групи право на отримання ра-
ніше призначеної пенсії на умовах, передбачених Законом 
України “Про державну службу”, поновлюється з дня встанов-
лення I або II групи інвалідності за умови, якщо після припи-
нення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. У такому 
самому порядку визначається право на отримання пенсії по ін-
валідності особам, яким така пенсія не була призначена у 
зв’язку з продовженням перебування зазначених осіб на держа-
вній службі.  

Пенсія державного службовця у зв’язку з втратою го-
дувальника. У разі смерті особи у період перебування на держа-
вній службі за наявності у померлого годувальника стажу дер-
жавної служби не менше 10 років непрацездатним членам його 
сім’ї, які були на утриманні цієї особи (при цьому дітям – неза-
лежно від того, чи були вони на утриманні померлого годува-
льника), призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника 
на одного непрацездатного члена сім’ї у розмірі 70 % суми за-
робітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, а до 1 січня 2011 р. – страхові внески на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування, а на двох і більше 
членів сім’ї – 90 %.  

До непрацездатних членів сім’ї належать особи, зазна-
чені у Законі України “Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування”. Право на призначення цього виду пенсії, 
мають також непрацездатні члени сім’ї померлої особи, яка 
отримувала або мала право на пенсію за Законом України “Про 
державну службу”. 

Інші аспекти пенсійного забезпечення у зв’язку з втра-
тою годувальника визначаються Законом України “Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

Особливістю пенсійного забезпечення державних служ-
бовців також є спеціальний порядок і умови перерахунку пен-
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сій. Так, у разі підвищення розміру заробітної плати працюю-
чим державним службовцям, а також у зв’язку із набуттям осо-
бою права на пенсійне забезпечення державного службовця 
здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Перера-
ховується пенсія виходячи із сум заробітної плати, на які нара-
ховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування працюючого державного службовця від-
повідної посади та рангу на момент виникнення права на пере-
рахунок пенсії. 

 
 
5.3. Пенсійне забезпечення суддів 
 
Статтею 126 Конституції України закріплено основопо-

ложні принципи здійснення правосуддя в Україні – незалеж-
ність і недоторканність суддів. Конституційний статус судді 
передбачає надання йому в майбутньому статусу судді у відста-
вці, що також є гарантією належного відправлення правосуддя, 
дає підстави ставити до суддів високі вимоги і зберігати довіру 
до їх компетентності й неупередженості. Надання судді за ра-
хунок держави матеріального й соціального захисту (належні 
заробітна плата й пенсія, щомісячне довічне грошове утриман-
ня та ін.), що відповідає його високому статусу, є гарантією за-
безпечення незалежності.  

Пенсійне забезпечення судді можна поділити на два види: 
1) пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою 

годувальника, що визначаються за Законом України “Про дер-
жавну службу”;  

2) щомісячне довічне грошове утримання, яке умовно 
можна назвати “пенсією судді у відставці”, що встановлюється 
Законом України “Про судоустрій і статус суддів”. 

Щомісячне довічне грошове утримання – це різновид 
спеціальної пенсії, що виплачується суддям, які не досягли пен-
сійного віку і подали у відставку, за наявності спеціального 
стажу.  

Відповідно до ст. 138 Закону України “Про судоустрій і 
статус суддів” судді, який вийшов у відставку, після досягнення 
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чоловіками віку 62 роки, жінками – пенсійного віку, що визна-
чений законодавством, виплачується пенсія на умовах, перед-
бачених ст. 37 Закону України “Про державну службу”, тобто 
пенсія державного службовця, або за його вибором щомісячне 
довічне грошове утримання.  

До досягнення пенсійного віку право на пенсію за віком 
або щомісячне довічне грошове утримання мають чоловіки  
1955 року народження і старші після досягнення ними такого ві-
ку: 60 років – які народилися по 31 грудня 1952 р.; 60 років  
6 міс. – які народилися з 1 січня 1953 р. по 31 грудня 1953 р.;  
61 року – які народилися з 1 січня 1954 р. по 31 грудня 1954 р.; 
61 року 6 міс. – які народилися з 1 січня 1955 р. по 31 грудня 
1955 р. 

Суддя у відставці, який не досяг пенсійного віку, отри-
мує щомісячне довічне грошове утримання. При досягненні та-
ким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одер-
жання щомісячного довічного грошового утримання або, за йо-
го вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених За-
коном України “Про державну службу”, тобто пенсія державно-
го службовця.  

Щомісячне довічне грошове утримання виплачується 
судді у розмірі 80 % грошового утримання судді, з якого було 
сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, а до 1 січня 2011 р. – страхові внески на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування, який пра-
цює на відповідній посаді. 

Згідно зі ст. 129 Закону України “Про судоустрій і ста-
тус суддів” суддівська винагорода складається з посадового 
окладу та доплат за: а) вислугу років; б) перебування на адміні-
стративній посаді в суді; в) науковий ступінь; г) роботу, яка пе-
редбачає доступ до державної таємниці. 

Суддя, стаж роботи якого на посаді судді не менше  
20-ти років, має право подати заяву про відставку. Заява пода-
ється безпосередньо до Вищої ради юстиції, яка протягом одно-
го місяця з дня її надходження вносить до органу, який обрав 
або призначив суддю, подання про звільнення судді з посади. У 
разі звільнення судді з посади в результаті внесення такого по-
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дання Вища рада юстиції повідомляє про це Вищу кваліфіка-
ційну комісію суддів України. Суддя продовжує здійснювати 
свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення. 
За суддею, звільненим за заявою про відставку, зберігається 
звання судді та гарантії недоторканності, встановлені для судді 
до його виходу у відставку. 

До стажу роботи на посаді судді зараховується робо-
та на посаді: а) судді судів України, арбітра (судді) арбітраж-
них судів України, державного арбітра колишнього Державного 
арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України;  
б) члена Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії су-
ддів України; в) судді у судах та арбітрів у державному і відом-
чому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили 
до його складу. До стажу роботи, що дає судді Конституційного 
Суду України право на відставку, зараховується також стаж ін-
шої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом і стаж 
державної служби.  

Виплата щомісячного довічного грошового утримання 
на період роботи на посадах, які дають право на його призна-
чення або право на призначення пенсії в порядку і на умовах, 
передбачених Законами України “Про прокуратуру”, “Про нау-
кову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного де-
путата України”, “Про державну службу”, припиняється. На 
цей період призначається і виплачується пенсія за Законом 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання”.  

Максимальний розмір щомісячного довічного грошового 
утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підви-
щень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок 
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Ба-
тьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мі-
німумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. 
Довічне грошове утримання суддям виплачується органами Пе-
нсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України. 
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Крім спеціального пенсійного забезпечення, судді, який 
вийшов у відставку, виплачується вихідна допомога у розмірі 
10 місячних заробітних плат за останньою посадою. У разі як-
що суддя, відставка якого була припинена у зв’язку з повтор-
ним обранням на посаду, знову подасть заяву про відставку, 
виплата вихідної допомоги не здійснюється.  

Припинення відставки судді є підставою для припинен-
ня виплати йому щомісячного довічного грошового утримання, 
що було нараховане у зв’язку з відставкою. Відставка судді 
припиняється у разі: а) повторного обрання на посаду судді;  
б) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього 
за вчинення умисного злочину; в) припинення його громадянс-
тва; г) визнання його безвісно відсутнім або оголошення поме-
рлим; д) його смерті. Припинення відставки судді є підставою 
для припинення виплати йому щомісячного довічного грошово-
го утримання, що було нараховане у зв’язку з відставкою. У ра-
зі припинення відставки судді з підстави набрання законної си-
ли обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного 
злочину пенсія судді нараховується на загальних підставах. Рі-
шення про припинення відставки судді приймається Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України. 

Призначення щомісячного довічного грошового утри-
мання регулюється Порядком подання документів для призна-
чення і виплати щомісячного довічного грошового утримання 
суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, за-
твердженим постановою правління Пенсійного фонду України 
від 25.01.2008 р. № 3-1. Заява подається до управлінь Пенсійно-
го фонду України у районах, містах, районах у містах за місцем 
проживання (реєстрації) судді через уповноважену особу суду 
за останнім місцем роботи. Щомісячне довічне утримання при-
значається з дня, наступного після відрахування судді зі штату 
суду згідно з наказом, виданим на підставі акта Верховної Ради 
України або Президента України про звільнення у зв’язку з по-
данням заяви про відставку, у тому числі у відставку за станом 
здоров’я, що перешкоджає продовженню виконання обов’язків, 
та припинення виплати щомісячного грошового утримання 
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працюючому судді, якщо звернення за призначенням щомісяч-
ного довічного утримання відбулося не пізніше трьох місяців з 
дня відрахування судді зі штату суду. 

 
 
5.4. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих про-

куратури 
 
Згідно зі ст. 50-1 Закону України “Про прокуратуру” 

прокурори і слідчі мають право на пенсійне забезпечення за ви-
слугу років незалежно від віку за наявності на день звернення 
вислуги років не менше:  

а) по 30 вересня 2011 р. – 20 років, у тому числі стажу 
роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 
10 років;  

б) з 1 жовтня 2011 р. по 30 вересня 2012 р. – 20 років  
6 міс., у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слід-
чих прокуратури не менше 10 років 6 міс.;  

в) з 1 жовтня 2012 р. по 30 вересня 2013 р. – 21 рік, у 
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих про-
куратури не менше 11 років;  

г) з 1 жовтня 2013 р. по 30 вересня 2014 р. – 21 рік  
6 міс., у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слід-
чих прокуратури не менше 11 років 6 міс.;  

д) з 1 жовтня 2014 р. по 30 вересня 2015 р. – 22 роки, у 
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих про-
куратури не менше 12 років;  

е) з 1 жовтня 2015 р. по 30 вересня 2016 р. – 22 роки  
6 міс., у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слід-
чих прокуратури не менше 12 років 6 міс.;  

є) з 1 жовтня 2016 р. по 30 вересня 2017 р. – 23 роки, у 
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих про-
куратури не менше 13 років;  

ж) з 1 жовтня 2017 р. по 30 вересня 2018 р. – 23 роки  
6 міс., у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слід-
чих прокуратури не менше 13 років 6 міс.;  

з) з 1 жовтня 2018 р. по 30 вересня 2019 р. – 24 роки, у 
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тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих про-
куратури не менше 14 років;  

і) з 1 жовтня 2019 р. по 30 вересня 2020 р. – 24 роки  
6 міс., у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слід-
чих прокуратури не менше 14 років 6 міс.;  

й) з 1 жовтня 2020 р. і пізніше – 25 років, у тому числі 
стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не 
менше 15 років. 

Пенсія призначається в розмірі 80 % від суми їх місячної 
(чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати 
праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. – 
страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призна-
ченням пенсії.  

Розмір виплат, що включаються в заробіток для обчис-
лення пенсії (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, 
вислугу років), визначається за вибором того, хто звернувся за 
пенсією, за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд 
перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв 
протягом цього періоду на даній роботі. Середньомісячна сума 
зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шля-
хом ділення загальної суми таких виплат на 60. Коригування за-
значених виплат проводиться із застосуванням коефіцієнта за-
гального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до 
нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний 
чин і вислугу років під час призначення пенсії враховуються в 
розмірах, установлених на дату звернення за пенсією. 

Працівникам, які не мають вислуги років, за наявності 
необхідного стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих про-
куратури, а також страхового стажу, необхідного для призна-
чення пенсії за віком у мінімальному розмірі (35 років для  
чоловіків, 30 років для жінок), після досягнення чоловіками  
57 років, а жінками віку, що на п’ять років менше, ніж пенсій-
ний вік, установлений Закону України “Про загальнообов’яз- 
кове державне пенсійне страхування”, пенсія призначається в 
розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на про-
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курорських посадах, із розрахунку 80 % місячного заробітку за 
відповідну вислугу років, передбаченого Законом України “Про 
прокуратуру”. Зазначене вище зниження віку для жінок засто-
совується також до завершення періоду підвищення віку виходу 
на пенсію до 1 січня 2022 р. До досягнення віку (57 років для 
чоловіків, а жінкам віку, що на п’ять років менший встановле-
ного Законом України “Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування”) право на пенсію за віком мають чоловіки 
1960 р. народження і старші після досягнення ними такого віку: 
55 років – які народилися по 31 грудня 1957 р.; 55 років 6 міс. – 
які народилися з 1 січня 1958 р. по 31 грудня 1958 р.; 56 років – 
які народилися з 1 січня 1959 р. по 31 грудня 1959 р.; 56 років  
6 міс. – які народилися з 1 січня 1960 р. по 31 грудня 1960 р. 

До вислуги років, що дає право на пенсію згідно із За-
коном України “Про прокуратуру”, зараховується час роботи на 
прокурорських посадах, перелічених у ст. 56, а саме: Генераль-
ний прокурор України та його заступники, підпорядковані про-
курори та їх заступники, старші помічники і помічники проку-
рора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші 
прокурори і прокурори управлінь і відділів, які діють у межах 
своєї компетенції, у тому числі у військовій прокуратурі, ста-
жистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах 
начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських 
посадах Служби безпеки України, посадах державних службов-
ців, які займають особи з вищою юридичною освітою, у науко-
во-навчальних закладах Генеральної прокуратури України пра-
цівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у 
державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо пра-
цівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім 
повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, поло-
вина строку навчання у вищих юридичних навчальних закла-
дах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дити-
ною до досягнення нею трьох років. Крім зазначених періодів, 
до спеціального стажу (вислуги років) також зараховується по-
вний час навчання у Вищій слідчій школі МВС СРСР.  

Право на пенсію за вислугу років мають особи, які без-
посередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії пра-
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цюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закла-
дах Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені 
з прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом 
здоров’я, у зв’язку із скороченням чисельності або штату пра-
цівників та у зв’язку з обранням їх на виборні посади органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування.  

До пенсії за вислугу років встановлюються надбавки на 
утримання непрацездатних членів сім’ї та на догляд за одино-
ким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених законами 
України. 

Пенсія по інвалідності прокурорам і слідчим прокура-
тури. Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II 
групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за 
вислугу років, а саме 80 % від суми їх місячної (чинної) заробі-
тної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої 
було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. – страхові внески на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержу-
ваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії за наяв-
ності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.  

Прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на рі-
зні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором, у 
тому числі на умовах, передбачених ст. 37 Закону України “Про 
державну службу”. Військові прокурори і слідчі військових 
прокуратур при звільненні з військової служби мають право на 
одержання пенсії відповідно до цієї статті або на одержання пе-
нсії, встановленої законом для військовослужбовців.  

Пенсію прокурорів і слідчих прокуратури отримують 
також:  

– пенсіонери з числа працівників прокуратури, яким до 
набрання чинності Закону України “Про прокуратуру” призна-
чена пенсія за віком, вислугою років або по інвалідності безпо-
середньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-
навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію,  
за умови наявності у них спеціального стажу роботи (вислуги 
років); 

– ветерани війни, які мають необхідний стаж роботи для 
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призначення пенсії за вислугою років, отримують даний вид 
спеціальної пенсії незалежно від того, з яких підприємств, 
установ чи організацій вони вийшли на пенсію. 

Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного 
стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені клас-
ного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забез-
печення за вислугою років. Права на одержання пенсії, перед-
баченої Законом України “Про прокуратуру”, позбавляються 
також особи, звільнені з роботи у зв’язку із засудженням за 
умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням 
свого посадового становища, або вчиненням корупційного пра-
вопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбаче-
них Законом України “Про засади запобігання і протидії коруп-
ції”. У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим признача-
ється на загальних підставах.  

Пенсії за вислугу років відповідно до Закону України 
“Про прокуратуру” призначаються органами Пенсійного фонду 
України і виплачуються в частині, що не перевищує розміру 
пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до 
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, за рахунок коштів Пенсійного фонду України. 
Якщо розмір пенсії за вислугу років, а саме 80 % від суми їх мі-
сячної (чинної) заробітної плати, перевищує цей розмір, то різ-
ниця виплачується за рахунок коштів Державного бюджету 
України. 

Пенсія, призначена відповідно до Закону України “Про 
прокуратуру”, у період роботи на посадах, які дають право на 
призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених цим 
Законом, законами України “Про статус народного депутата 
України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про 
державну службу”, виплачується в розмірі, обчисленому відпо-
відно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, а після звільнення з таких посад – у 
розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про про-
куратуру”. Таким чином, виплати спеціальної пенсії прокуро-
рам і слідчим прокуратури на період працевлаштування на вка-
заних посадах припиняється.  
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Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пен-
сії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших до-
плат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до 
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною) не може перевищувати 10-ти прожит-
кових мінімумів, установлених для осіб, які втратили праце-
здатність. 

Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислу-
гою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога у 
розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен 
повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на по-
садах у науково-навчальних закладах прокуратури. 

Пенсія членам сім’ї прокурорів і слідчих прокуратури у 
зв’язку з втратою годувальника. Членам сімей прокурора або 
слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 
років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до 
досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, – до закінчен-
ня навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 
23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, 
призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наяв-
ності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше  
10 років, у розмірі 60 % від середньомісячного (чинного) заро-
бітку на одного члена сім’ї, 80 % – на двох і більше членів сім’ї. 
Особливістю даної пенсії є те, що в ній відсутня вимога непра-
цездатності, як це передбачено загальним законом.  

Обчислення пенсій провадиться за документами пенсій-
ної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, 
виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною поса-
дою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за 
призначенням або перерахунком.  

Призначені працівникам прокуратури пенсії перерахо-
вуються у зв’язку з підвищенням заробітної плати відповідних 
категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок про-
вадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником 
виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнен-
ня з роботи.  
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5.5. Пенсійне забезпечення наукових і науково-
педагогічних працівників 

 
Для наукових і науково-педагогічних працівників, які 

мають необхідний стаж наукової роботи, держава встановлює 
пенсії на рівні, що забезпечує престижність наукової праці і 
стимулює систематичне оновлення наукових кадрів.  

Науковий працівник – це вчений, який за основним міс-
цем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) 
професійно займається науковою, науково-технічною, науково-
організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має 
відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового 
ступеня або вченого звання, підтверджену результатами ате-
стації.  

Науково-педагогічний працівник – вчений, який за основ-
ним місцем роботи займається професійно педагогічною та 
науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчаль-
них закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів 
акредитації. 

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику 
призначається за наявності страхового стажу, необхідного 
для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (для чо-
ловіків 35 років та для жінок 30 років), після досягнення чолові-
ками віку 62 р. за наявності стажу наукової роботи не менш як 
20 років, жінками – пенсійного віку, за наявності стажу науко-
вої роботи не менш як 15 років. До досягнення віку, право на 
пенсію за віком мають чоловіки – наукові (науково-педагогічні) 
працівники 1955 р. народження і старші після досягнення ними 
такого віку: 60 років – які народилися по 31 грудня 1952 р.;  
60 років 6 міс. – які народилися з 1 січня 1953 р. по 31 грудня 
1953 р.; 61 рік – які народилися з 1 січня 1954 р. по 31 грудня 
1954 р.; 61 рік 6 міс. – які народилися з 1 січня 1955 р. по  
31 грудня 1955 р. 

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам 
призначаються в розмірі 80 % від сум заробітної плати науко-
вого (науково-педагогічного) працівника, на яку відповідно до 
законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пе-
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нсійне страхування (внески).  
До спеціального стажу зараховується час роботи на 

наукових та науково-педагогічних посадах. Посадами наукових 
працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відді-
лень тощо) є: керівник (президент, генеральний директор, ге-
неральний конструктор, директор, начальник); заступник керів-
ника (віце-президент, заступники генерального директора, ге-
нерального конструктора, директора, начальника) з наукової 
роботи; академік-секретар (його заступники); головний учений 
секретар, учений секретар (їх заступники); керівник (завідувач) 
та заступники керівника (завідувача) наукового підрозділу (від-
ділу, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний конструктор, 
головний інженер, головний технолог з основного напряму дія-
льності наукової установи, організації, закладу та їх заступни-
ки; провідний конструктор, провідний інженер, провідний тех-
нолог з основного напряму діяльності наукової установи, орга-
нізації, закладу; головний науковий співробітник; провідний 
науковий співробітник; старший науковий співробітник; науко-
вий співробітник; науковий співробітник консультант; молод-
ший науковий співробітник; докторант. До наукових працівни-
ків належать також особи, які мають науковий ступінь і пра-
цюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей га-
лузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.  

Згідно з ч. 2 ст. 48 Закону України “Про вищу освіту” до 
посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних за-
кладів III-IV рівнів акредитації належать: асистент; викладач; 
старший викладач; директор бібліотеки; науковий працівник 
бібліотеки; доцент; професор; завідувач кафедри; декан; проре-
ктор; ректор. 

Крім цього, до спеціального наукового (науково-
педагогічного) стажу зараховується: час роботи осіб, які ма-
ють науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи 
спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий сту-
пінь, з дня обіймання посади за цією спеціальністю; час роботи 
наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, за-
значених у ст. 118 Кодексу законів про працю України, а саме, 
обрання працівника на виборні посади в державних органах, а 
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також партійних, профспілкових, комсомольських, кооператив-
них та інших громадських організаціях, якщо цій роботі безпо-
середньо передувала і після неї слідувала наукова (науково-
педагогічна) робота; час навчання в аспірантурі, ад’юнктурі чи 
докторантурі за денною (очною) формою навчання випускни-
кам аспірантури, ад’юнктури, докторантури; час роботи на по-
садах науково-викладацького складу Національної школи суд-
дів України. 

Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із законо-
давством належать до посад державного службовця, попередній 
стаж наукової роботи, набутий у державних установах, органі-
заціях, закладах, зараховується до стажу державної служби не-
залежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали 
(працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) пра-
цівників, попередній стаж державної служби зараховується до 
стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі. 

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата  
наукового (науково-педагогічного) працівника за основним  
місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах нау-
кового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 
01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтверджен-
ня довідки про заробітну плату первинними документами у пе-
ріод до 01.01.2016 р. або в разі, якщо період страхового стажу 
на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника по-
чинаючи з 01.07.2000 р. становить менш як 60 календарних мі-
сяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна пла-
та за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних міся-
ців страхового стажу на посадах наукового (науково-педа- 
гогічного) працівника підряд до 01.07.2000 р. незалежно від пе-
рерв. За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за 
який враховується заробітна плата для обчислення пенсії,  
виключається період до 60 календарних місяців підряд за  
умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 % 
тривалості наукового стажу. У всіх випадках період, за який 
враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 ка-
лендарних місяців.  

Пенсія по інвалідності наукового (науково-педагогіч- 
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ного) працівника. Пенсія по інвалідності внаслідок трудового 
каліцтва чи професійного захворювання, а також унаслідок ка-
ліцтва чи захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастро-
фою науковому (науково-педагогічному) працівнику признача-
ється в таких розмірах:  

– інвалідам I групи – 80 % заробітної плати наукового 
(науково-педагогічного) працівника;  

– інвалідам II групи – 60 % заробітної плати наукового 
(науково-педагогічного) працівника;  

– інвалідам III групи – 40 % заробітної плати наукового 
(науково-педагогічного) працівника.  

Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які ви-
знані інвалідами I, II і III груп, призначається пенсія по інвалід-
ності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) пра-
цівника незалежно від віку за наявності стажу наукової роботи, 
та страхового стажу, а особам із числа інвалідів з дитинства – 
незалежно від часу встановлення інвалідності. 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника непрацездат-
ним членам сім’ї наукового (науково-педагогічного працівника). 
Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездат-
ним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) 
працівника (годувальника), які були на його утриманні (при 
цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були 
вони на утриманні годувальника), у розмірі:  

– 80 % пенсії наукового (науково-педагогічного) пра-
цівника – на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї;  

– 60 % – на двох непрацездатних членів сім’ї;  
– 40 % – на одного непрацездатного члена сім’ї.  
До непрацездатних членів сім’ї померлого наукового 

(науково-педагогічного) працівника належать особи, зазначені 
у Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”.  

Право на призначення пенсії наукового (науково-
педагогічного) працівника поширюється також на непрацездат-
них членів сім’ї наукового (науково-педагогічного) працівника, 
який помер до набрання чинності Закону України “Про наукову 
та науково-технічну діяльність”. 
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Право на пенсію наукових (науково-педагогічних) пра-
цівників також мають: 

– особи, які вийшли на пенсію до набрання чинності  
Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” 
та мають необхідний стаж наукової (науково-педагогічної)  
роботи;  

– особи, які на момент звернення за призначенням пенсії 
працюють на будь-яких посадах на підприємствах, в установах, 
організаціях усіх форм власності та мають стаж наукової (нау-
ково-педагогічної) роботи; 

– наукові (науково-педагогічні) працівники а) наукових 
установ та організацій недержавної форми власності, які прой-
шли державну атестацію, недержавних вищих навчальних за-
кладів III-IV рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону 
України “Про вищу освіту”, б) міжнародних наукових організа-
цій, відкритих на території України відповідно до міжнародних 
договорів, установчі документи яких затверджено Кабінетом 
Міністрів України, а також на в) наукових (науково-педаго- 
гічних) працівників наукових установ і вищих навчальних за-
кладів III-IV рівнів акредитації, що належали партійним та гро-
мадським організаціям колишніх Української РСР, інших рес-
публік СРСР та СРСР. 

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги,  
пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших 
доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати 
до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслу-
ги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10-ти про- 
житкових мінімумів, установлених для осіб, які втратили  
працездатність. 

Пенсія, призначена відповідно до Закону України “Про 
наукову та науково-технічну діяльність”, у період роботи на по-
садах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на 
умовах, передбачених цим Законом, Законами України “Про 
державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного 
депутата України”, виплачується в розмірі, обчисленому відпо-
відно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
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пенсійне страхування”, а після звільнення з таких посад – у 
розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про нау-
кову та науково-технічну діяльність”.  

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам 
призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за 
умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) 
працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим тру-
довим договором (контрактом), що укладений після досягнення 
пенсійного віку.  

 
 
5.6. Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб 
 
Умови, норми й порядок пенсійного забезпечення гро-

мадян України з числа осіб, які перебували на службі військо-
вій, в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, 
органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи 
Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких 
інших осіб визначає Закон України “Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.  

Право на пенсію військовослужбовців мають: 
1) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, 

військовослужбовці надстрокової служби та військової служби 
за контрактом;  

2) особи начальницького і рядового складу органів вну-
трішніх справ України, особи начальницького складу податко-
вої міліції, особи начальницького і рядового складу Державної 
кримінально-виконавчої служби України, особи начальницько-
го і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту; 

3) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, 
інших військових формувань, органів державної безпеки і внут-
рішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії 
України, Прикордонних військ України, військ цивільної обо-
рони України;  

4) особи начальницького і рядового складу державної 
пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу 
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Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України;  

5) відповідно до міжнародних договорів, громадяни ін-
ших держав із числа військовослужбовців збройних сил та ін-
ших військових формувань, утворених відповідно до законо-
давства цих держав, які постійно проживають в Україні;  

6) особи, які: а) мають право на пенсії нарівні з військо-
вослужбовцями строкової служби та членами їх сімей; б) мають 
право на пенсії нарівні з офіцерським складом, військовослуж-
бовцями надстрокової служби та військової служби за контрак-
том і членами їх сімей. Зазначеним особам пенсії призначають-
ся незалежно від того, чи мають вони офіцерські військові (спе-
ціальні) звання; в) жінки, прийняті у добровільному порядку на 
дійсну військову службу на посади солдатів, матросів, сержан-
тів і старшин, та члени їх сімей);  

7) особи із числа військовослужбовців строкової служби 
та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічма-
нів, військовослужбовців надстрокової служби і військової 
служби за контрактом та деяких інших осіб, у випадках визна-
чених законодавством. 

Пенсія за вислугу років призначається: 
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічма-

нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 
служби за контрактом, іншим особам, незалежно від віку, якщо 
вони звільнені зі служби: по 30 вересня 2011 р. і на день звіль-
нення мають вислугу 20 років і більше; з 1 жовтня 2011 р. по 30 
вересня 2012 р. і на день звільнення мають вислугу 20 календа-
рних років та 6 міс. і більше; з 1 жовтня 2012 р. по 30 вересня 
2013 р. і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і 
більше; з 1 жовтня 2013 р. по 30 вересня 2014 р. і на день звіль-
нення мають вислугу 21 календарний рік та 6 міс. і більше; з 1 
жовтня 2014 р. по 30 вересня 2015 р. і на день звільнення мають 
вислугу 22 календарних роки і більше; з 1 жовтня 2015 р. по 30 
вересня 2016 р. і на день звільнення мають вислугу 22 календа-
рних роки та 6 міс. і більше; з 1 жовтня 2016 р. по 30 вересня 
2017 р. і на день звільнення мають вислугу 23 календарних ро-
ки і більше; з 1 жовтня 2017 р. по 30 вересня 2018 р. і на день 
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звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 міс. і біль-
ше; з 1 жовтня 2018 р. по 30 вересня 2019 р. і на день звільнен-
ня мають вислугу 24 календарних роки і більше; з 1 жовтня 
2019 р. по 30 вересня 2020 р. і на день звільнення мають вислу-
гу 24 календарних роки та 6 міс. і більше; з 1 жовтня 2020 р. або 
після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календар-
них років і більше; 

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічма-
нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 
служби за контрактом, іншим особам, у разі досягнення ними 
на день звільнення зі служби 45-річного віку (крім осіб, які не 
набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років, або осіб, 
звільнених з військової служби, за наявності у них страхового 
стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних 
років і 6 місяців становить військова служба або служба в орга-
нах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній 
службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, ор-
ганах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи 
Державній кримінально-виконавчій службі України). Особам, 
які є інвалідами війни, пенсія за вислугу років призначається 
незалежно від віку;  

в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічма-
нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 
служби за контрактом при досягненні 45-річного віку і за наяв-
ності в них вислуги 20 календарних років і більше, які звільня-
ються з військової служби відповідно до Закону України “Про 
державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які 
звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних 
Сил України, та членів їхніх сімей”; 

г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічма-
нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 
служби за контрактом, іншим особам, які займали посади льот-
ного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних 
Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі, якщо вони 
мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, 
за винятком осіб, які не набули (не набудуть) права на пенсію 
за вислугу років.  
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Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: 
1. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічма-

нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 
служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за 
Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб”, які мають вислугу  
20 років і більше: за вислугу 20 років – 50 %, а звільненим у 
відставку за віком або за станом здоров’я – 55 % відповідних 
сум грошового забезпечення; за кожен рік вислуги понад 20 ро-
ків – 3 % відповідних сум грошового забезпечення. 

2. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічма-
нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 
служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за 
Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб”, які мають страховий 
стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 
6 місяців становить військова служба, служба в органах внут-
рішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і 
підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Держав-
ній кримінально-виконавчій службі України: за страховий стаж 
25 років – 50 % і за кожен повний рік стажу понад 25 років –  
1 % відповідних сум грошового забезпечення. 

3. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічма-
нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 
служби за контрактом, які звільняються з військової служби на 
умовах Закону України “Про державні гарантії соціального за-
хисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у 
зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх 
сімей”: за вислугу 20 років – 50 % відповідних сум грошового 
забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 % за кожен по-
вний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 % відпо-
відних сум грошового забезпечення.  

Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до 
Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб”, не повинен перевищу-
вати 80 % відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які 
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під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому зако-
ном порядку до категорії І – 100 %, до категорії ІІ – 95 %.  

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, що призна-
чається відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб”, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. 

Періоди часу, що зараховуються до вислуги років для 
призначення пенсії, встановлюються Законом України “Про пе-
нсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та де-
яких інших осіб”, а також Порядком обчислення вислуги років, 
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам 
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослуж-
бовцям надстрокової служби та військової служби за контрак-
том, особам начальницького і рядового складу органів внутрі-
шніх справ та членам їх сімей, затвердженим постановою Кабі-
неті Міністрів України від 17.07.1992 р., № 393.  

До вислуги років для призначення пенсії зараховуються: 
а) військова служба; б) служба в органах внутрішніх справ, 
державній пожежній охороні, Державній службі спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах 
цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-
виконавчій службі України на посадах начальницького і рядо-
вого складу з дня призначення на відповідну посаду; в) час ро-
боти в органах державної влади, органах місцевого самовряду-
вання або сформованих ними органах, на підприємствах, в 
установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із зали-
шенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх 
справ, державній пожежній охороні; г) час виконання депутат-
ських повноважень із залишенням на військовій службі, службі 
в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні;  
д) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших 
місцях примусового тримання осіб; е) час перебування в полоні 
або заручником; є) час роботи в судових органах та органах 
прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, 
слідчих і перебувають на військовій службі або службі в орга-
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нах і військових формуваннях; ж) військова служба у збройних 
силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки 
держав – учасниць СНД та інших військових формуваннях;  
з) час роботи в державних органах у разі переходу на військову 
службу в органи і військові формування Служби безпеки Укра-
їни, Управління державної охорони України, органи внутрішніх 
справ, державну пожежну охорону та інші категорії визначені 
законодавством. 

До вислуги років особам офіцерського складу, особам 
середнього, старшого та вищого начальницького складу органів 
внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ор-
ганів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи 
Державної кримінально-виконавчої служби України при при-
значенні пенсії військовослужбовців додатково зараховується 
час їх навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних 
вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закла-
дах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціаль-
не) звання, до вступу на військову службу, службу до органів 
внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і під-
розділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної 
кримінально-виконавчої служби України або призначення на 
відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один 
рік навчання за шість місяців служби.  

Пенсія військовослужбовців по інвалідності. Пенсії по 
інвалідності особам, які мають право на пенсію військовослуж-
бовців, призначаються в разі, якщо інвалідність настала в пері-
од проходження ними служби або не пізніше трьох місяців піс-
ля звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше 
тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок 
захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке 
виникло в період проходження військової служби чи під час 
перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи за-
хоплення заручником не було добровільним і особа, яка має 
право на пенсію військовослужбовця, перебуваючи в полоні або 
заручником, не вчинила злочину проти миру і людства. 

Залежно від причини інвалідності, особи, які мають 
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право на дану пенсію поділяються на інвалідів війни та інших 
інвалідів з числа військовослужбовців. 

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям і особам, 
які мають не неї право, призначаються в таких розмірах: 

а) інвалідам війни I групи – 100 %, II групи – 80 %, III гру-
пи – 60 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку); 

б) іншим інвалідам I групи – 70 %, II групи – 60 %, III гру-
пи – 40 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).  

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлю-
ються:  

а) інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової 
служби I групи – у розмірі 120 %, II групи – 110 %, III групи – 105 % 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  

б) іншим інвалідам із числа солдатів і матросів строкової 
служби I групи – у розмірі 110 %, II групи – 105 %, III групи – 100 % 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  

в) інвалідам із числа єфрейторів (старших солдатів) і се-
ржантів, старших матросів і старшин строкової служби – у роз-
мірі 110 %, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбов-
ців надстрокової служби та військової служби за контрактом, 
осіб молодшого начальницького і рядового складу органів вну-
трішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби 
України і державної пожежної охорони – 120 %, а з числа осіб 
офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім моло-
дшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-
виконавчої служби України і державної пожежної охорони – 
130 % відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених 
для інвалідів із числа солдатів і матросів строкової служби.  

Пенсія непрацездатнім членам сім’ї військовослужбов-
ця у зв’язку з втратою годувальника. Пенсії в разі втрати году-
вальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на 
даний вид пенсії, призначаються, якщо годувальник помер у 
період проходження служби або не пізніше трьох місяців після 
звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у 
період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів із числа цих 
військовослужбовців, осіб, які мають право на дану пенсію, – 
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якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не піз-
ніше  
5 років після припинення її виплати. При цьому сім’ї військово-
службовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирів-
нюються до сімей загиблих на фронті.  

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають не-
працездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що про-
пали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на 
даний вид пенсії, які перебували на їх утриманні. 

Статті 30 та 31 Закону України “Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб” передбачають вичерпний перелік осіб, які є непрацездат-
ними та які перебували на утриманні у померлого військовос-
лужбовця. Крім цього, право на пенсію мають: 1) усиновителі 
та усиновлені; 2) вітчими і мачухи, пасинки і падчерки; 3) один 
із подружжя, при повторному одруженні. 

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в та-
ких розмірах: 

а) членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають 
право на пенсію військовослужбовців, які померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батькі-
вщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або ви-
конанні інших обов’язків військової служби (службових 
обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебу-
ванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та під-
пільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством 
України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи 
участю у бойових діях у мирний час – 40 % заробітку годуваль-
ника на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких же  
розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчис-
люються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та чле-
нам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох  
батьків;  

б) сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на 
відповідну пенсію, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в 
результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням 
обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслі-
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док захворювання, пов’язаного з проходженням служби, – 30 % 
заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї. 

Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються 
членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право дану 
пенсію, не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.  

Сім’ї померлих пенсіонерів із числа військовослужбов-
ців, осіб, які мають право на пенсію військовослужбовців, ма-
ють право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних 
підставах із членами сімей військовослужбовців, осіб, які ма-
ють право на цю пенсію. 

Пенсії, які призначаються відповідно до Закону України 
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб” особам із числа військовослужбовців 
строкової служби та членам їх сімей, обчислюються за встанов-
леними нормами у відсотках до середньомісячного заробітку, 
який одержували військовослужбовці до призову на строкову 
військову службу чи після звільнення з військової служби до 
звернення за пенсією, або до середньомісячного грошового за-
безпечення, одержуваного військовослужбовцями в період про-
ходження військової служби за контрактом.  

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пен-
сію військовослужбовців, та членам їх сімей, які одночасно ма-
ють право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія 
за їх вибором.  

Призначення й виплата пенсій здійснюються органами 
Пенсійного фонду України. Подання й оформлення документів 
для призначення (перерахунку) пенсій військовослужбовцям 
визначається Порядком подання оформлення документів для 
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону Украї-
ни “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб”, затвердженим постановою пра-
вління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 р. № 3-1.  

Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, 
надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встано-
влених законодавством, звільненим із служби військовослуж-
бовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом України 
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“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб”, та членам їх сімей забезпечується за 
рахунок коштів Державного бюджету України.  

 
 
5.7. Пенсії за вислугу років окремим категоріям пра-

цівників інших галузей економіки 
 
Із набранням чинності Закону України “Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування” низка нормативно 
правових актів, що регулювали пенсійні відносини до 2004 р., 
втратили чинність, це ж трапилося і з Законом України “Про 
пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 р. за виключенням поло-
жень, що стосуються пенсії за вислугу років в окремих галузях 
економіки та пенсії за віком на пільгових умовах. 

Право на пенсію за вислугу років мають:  
1) деякі категорії робітників і службовців авіації, а та-

кож льотно-випробного складу, незалежно від відомчої підпо-
рядкованості підприємств, установ і організацій, в яких вони 
зайняті: а) працівники льотного і льотно-випробного складу 
при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків 
і не менше 20 років у жінок; б) працівники, які здійснюють 
управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера: 
чоловіки – після досягнення 50 років і при загальному стажі ро-
боти не менше 20 років, із них не менше 12 років 6 місяців ро-
боти по безпосередньому управлінню польотами повітряних 
суден; жінки – після досягнення 45 років і при загальному стажі 
роботи не менше 17 років 6 місяців, з них не менше 10 років 
роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних 
суден; в) інженерно-технічний склад: чоловіки – після досяг-
нення 55 років і при загальному стажі роботи в цивільній авіації 
не менше 25 років, із них не менше 20 років на зазначених по-
садах; жінки – після досягнення 50 років і при загальному стажі 
роботи в цивільній авіації не менше 20 років, із них не менше 
15 років на зазначених посадах; г) бортпровідники: чоловіки – 
після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не  
менше 25 років, із них не менше 15 років як бортпровідник;  
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жінки – після досягнення 45 років і при загальному стажі  
роботи не менше 20 років, із них не менше 10 років як бортпро-
відниця; 

2) робітники локомотивних бригад і окремі категорії 
працівників, які безпосередньо здійснюють організацію переве-
зень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті 
та метрополітенах: чоловіки – після досягнення 55 років і при 
загальному стажі роботи не менше 25 років, із них не менше  
12 років 6 місяців на зазначеній роботі; жінки – після досягнен-
ня 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, із 
них не менше 10 років на зазначеній роботі; 

3) працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і 
бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідуваль-
них, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідро-
графічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних робо-
тах: чоловіки – після досягнення 55 років і при загальному 
стажі роботи не менше 25 років, із них не менше 12 років 6 мі-
сяців на зазначеній роботі; жінки – після досягнення 50 років і 
при загальному стажі роботи не менше 20 років, із них не мен-
ше 10 років на зазначеній роботі; 

4) робітники, майстри (у тому числі старші майстри), 
безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаю-
чи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання: чолові-
ки – після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не 
менше 25 років, із них не менше 12 років 6 місяців на зазначе-
ній роботі; жінки – після досягнення 50 років і при загальному 
стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на за-
значеній роботі; 

5) механізатори (докери-механізатори) комплексних 
бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах: 
чоловіки – після досягнення 55 років і при загальному стажі ро-
боти не менше 25 років, із них не менше 20 років на зазначеній 
роботі; жінки – після досягнення 50 років і при загальному ста-
жі роботи не менше 20 років, із них не менше 15 років на зазна-
ченій роботі; 

6) плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної 
промисловості (крім суден портових, що постійно працюють 
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на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, примісь-
кого і внутріміського сполучення): чоловіки – після досягнення 
55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, із 
них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі; жінки – 
після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не ме-
нше 20 років, із них не менше 10 років на зазначеній роботі; 
працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу 
суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловос-
ті: чоловіки – при стажі роботи на цих суднах, за цими професі-
ями і посадами не менше 25 років; жінки – при стажі роботи на 
цих суднах, за цими професіями і посадами не менше 20 років; 

7) працівники освіти, охорони здоров’я та соціального 
забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 
30 років незалежно від віку; 

8) спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри 
спорту міжнародного класу – члени збірних команд при загаль-
ному стажі роботи не менше 20 років незалежно від віку; 

9) артисти театрально-концертних та інших видови-
щних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої дія-
льності від 20 до 30 років незалежно від віку. 

Конкретні професії та посади, робота на яких надає 
право на пенсію за вислугу років, визначаються підзаконними 
нормативними актами, зокрема:  

1) Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 р. 
№ 418, якою затверджено: Порядок обчислення строків вислуги 
років для призначення пенсій працівникам льотного складу; Пе-
релік посад працівників льотного складу, робота на яких дає 
право на пенсію за вислугу років; Порядок призначення і ви-
плати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного 
складу цивільної авіації; Перелік посад і робіт інженерно-
технічного складу авіації, які дають право на пенсію за вислугу 
років; Порядок обчислення строків вислуги років для призна-
чення пенсій працівникам, які управляють повітряним рухом і 
мають відповідне посвідчення; 

2) постановою Кабінету Міністрів України “Про пере-
лік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального 
захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу 
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років” від 04.11.1993 р. № 909; 
3) постановою Кабінету Міністрів України від 

12.10.1992 р. № 583, якою затверджено: Список текстильних 
виробництв і професій, робота на яких дає робітницям право на 
пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі зазначе-
ної роботи не менше 20 років; Список професій і посад робіт-
ників локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які 
безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечу-
ють безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополіте-
нах і користуються правом на пенсію за вислугу років; Список 
професій і посад працівників підприємств лісової промисловос-
ті та лісового господарства, постійно діючих лісопунктів, ліс-
ництв, лісозаготівельних дільниць, зайнятих на заготівлі лісу, 
лісогосподарських роботах, підсочці лісу та лісосплаві, робота 
на яких дає право на пенсію за вислугу років; Список професій і 
посад плавскладу окремих видів суден морського, річкового 
флоту і флоту рибної промисловості, які мають право на пенсію 
за вислугу років незалежно від віку; Порядок призначення і ви-
плати пенсій за вислугу років заслуженим майстрам спорту, 
майстрам спорту міжнародного класу – членам збірних команд 
України; Перелік посад артистів театрально-концертних та ін-
ших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають 
право на пенсію за вислугу років незалежно від віку; Список се-
зонних робіт, зайнятість на яких протягом повного сезону зара-
ховується до стажу для призначення пенсії за рік роботи; Пере-
лік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються 
страхові внески та які не враховуються при визначенні серед-
ньомісячного заробітку для обчислення пенсій. 

Відповідно до пунктів 1 та 2 Прикінцевих положень За-
кону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” розмір пенсії за вислугу років визначається відпо-
відно до ст. 27 “Розмір пенсії за віком” та з урахуванням норм 
ст. 28 “Мінімальний розмір пенсії за віком” цього Закону. 
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5.8. Пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 
Громадянам, які мають значні заслуги у сфері держав-

ної, громадської або господарської діяльності, досягнення в га-
лузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної куль-
тури і спорту, можуть бути призначені пенсії за особливі заслу-
ги перед Україною.  

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про пенсії за особ-
ливі заслуги перед Україною” ці пенсії виплачуються громадя-
нам України:  

1) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям 
Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, 
орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох 
ступенів, чотирма і більше медалями “За відвагу”, чотирма і 
більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним 
кавалерам ордена “За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР”, особам, відзначеним почесним званням України коли-
шніх Союзу РСР та Української РСР “народний” у розмірі від 
35 до 40 % прожиткового мінімуму;  

2) ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, 
медаллю “За відвагу” або медаллю Ушакова незалежно від часу 
нагородження у розмірі від 25 до 35 % прожиткового мінімуму;  

3) видатним спортсменам – переможцям Олімпійських 
та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і 
рекордсменам світу та Європи у розмірі від 25 до 35 % прожит-
кового мінімуму;  

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам 
льотно-випробних екіпажів літаків у розмірі від 25 до 35 % 
прожиткового мінімуму;  

5) народним депутатам України, депутатам колишніх 
Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів 
України та Уряду колишньої Української РСР у розмірі від 25 
до 35 % прожиткового мінімуму;  

6) особам, відзначеним почесним званням України, ко-
лишніх Союзу РСР та Української РСР “заслужений”, держав-
ними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української 
РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього 
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Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради 
Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Украї-
нської РСР, а також особам, яким до 01.01.1992 р. було встано-
влено персональні пенсії союзного чи республіканського зна-
чення у розмірі від 20 до 25 % прожиткового мінімуму;  

7) депутатам – всіх чотирьох і більше скликань Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Сева-
стопольської міських рад, районних, районних у містах, міських 
рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській 
РСР у розмірі від 20 до 25 % прожиткового мінімуму;  

8) матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та вихо-
вали їх до шестирічного віку, у розмірі від 35 до 40 % прожит-
кового мінімуму. При цьому враховуються діти, усиновлені в 
установленому законом порядку.  

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлю-
ється громадянам, які мають право на пенсію за віком, пенсію 
по інвалідності та пенсію у зв’язку з втратою годувальника. 

Конкретний розмір надбавки визначається комісіями з 
встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною залеж-
но від заслуг особи. У разі, коли особа одночасно має право на 
кілька надбавок, призначається та надбавка, яка є більшою у 
максимальному розмірі. 

Пенсії особам, які зазначені у пунктах 2, 6, 7, 8, ст. 1 За-
кону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” 
призначаються комісіями з встановлення пенсій за особливі за-
слуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республі-
ки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських 
державних адміністраціях, положення про які та їх склад за-
тверджуються відповідно Радою міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласними, Київською та Севастопольською місь-
кими державними адміністраціями.  

Пенсії особам, які зазначені у пунктах 1, 3, 4, 5, ст. 1 За-
кону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
призначаються Комісією з встановлення пенсій за особливі за-
слуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України, що є 
постійним органом з питань установлення пенсій за особливі 
заслуги перед Україною. Правовий статус Комісії та її компете-
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нція визначені у положенні, затвердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 20.10.2000 р. № 1578.  

У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особ-
ливі заслуги, непрацездатні члени сім’ї померлого, зазначені у 
Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, мають право на встановлення надбавки до пенсії 
у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена 
сім’ї – 70 %, двох і більше – 90 % надбавки до пенсії померлого 
годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому вста-
новлена. У разі смерті військовослужбовця, особи начальниць-
кого або рядового складу органів внутрішніх справ, особи на-
чальницького або рядового складу державної пожежної охоро-
ни, особи начальницького або рядового складу органів і підроз-
ділів цивільного захисту, особи начальницького складу подат-
кової міліції, особи начальницького або рядового складу Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, особи начальницького або рядового складу Державної 
кримінально-виконавчої служби України, які загинули (помер-
ли) при виконанні службових обов’язків під час проходження 
військової служби, служби в органах внутрішніх справ, держа-
вній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захис-
ту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку 
та захисту інформації України чи Державній кримінально-
виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, калі-
цтва або захворювання, одержаного під час виконання цих 
обов’язків, і були посмертно нагороджені державними нагоро-
дами України або колишнього Союзу РСР, мають право на 
встановлення до пенсії надбавки в таких розмірах: за наявності 
одного непрацездатного члена сім’ї – 70 %, двох і більше –  
90 % розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у  
п. 1 ст. 1 вищезгаданого Закону. Надбавка встановлюється до 
пенсії, на яку член сім’ї померлого годувальника має право.  

Пенсії за особливі заслуги виплачуються за місцем про-
живання пенсіонера. У разі вчинення пенсіонером умисного 
злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на 
підставі яких було призначено пенсію за особливі заслуги, рі-
шенням відповідної комісії пенсіонер позбавляється призначе-
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ної пенсії. Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслі-
док зловживань з його боку, стягується. 

 
5.9. Пенсії за віком на пільгових умовах 

 
Пенсія за віком на пільгових умовах – особливий вид пен-

сійного забезпечення, за якого особи, які мають необхідний 
спеціальний стаж виконання робіт, що законодавством відне-
сені до важких або особливо важких чи з шкідливими або особ-
ливо шкідливими умовами праці, виходять на пенсію раніше 
встановленого пенсійного віку. Даний вид пенсійного забезпе-
чення передбачає знижений пенсійний вік за наявності, визна-
ченого законодавством, спеціального стажу. 

Згідно з п. 2 Прикінцевих положень Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пе-
нсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або 
працюють на підземних роботах, роботах з особливо шкідливи-
ми і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 вироб-
ництв, робіт, професій, посад і показників та на інших роботах 
із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 вироб-
ництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабі-
нетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих 
місць, які мали право на пенсію за віком на пільгових умовах, 
здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через про-
фесійні та корпоративні фонди. До запровадження пенсійного 
забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії 
призначаються за нормами Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування” за умови досяг-
нення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передба-
ченого Законом України “Про пенсійне забезпечення”. 

На пільгових умовах право на пенсію за віком незалежно 
від місця останньої роботи мають:  

1) працівники, зайняті повний робочий день на підзем-
них роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо ва-
жкими умовами праці, – за Списком № 1 виробництв, робіт, 
професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Мініс-
трів України, і за результатами атестації робочих місць:  
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– чоловіки – по досягненні 50 років і при стажі роботи 
не менше 20 років, з яких не менше 10-ти років на зазначених 
роботах;  

– жінки – по досягненні 45 років і при стажі роботи не 
менше 15 років, з яких не менше 7-ми років 6 місяців на зазна-
чених роботах; 

2) працівники, зайняті повний робочий день на інших 
роботах із шкідливими й важкими умовами праці, – за Списком 
№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвер-
джуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атес-
тації робочих місць:  

– чоловіки – по досягненні 55 років і при стажі роботи 
не менше 25 років, з яких не менше 12 років 6 місяців на зазна-
чених роботах;  

– жінки – по досягненні 50 років і при стажі роботи не 
менше 20 років, з яких не менше 10-ти років на зазначених ро-
ботах; 

3) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у ви-
робництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радго-
спах, інших підприємствах сільського господарства: 

– чоловіки – по досягненні 55 років і при загальному 
стажі роботи не менше 25 років, з яких не менше 20 років на 
зазначеній роботі;  

4) жінки, які працюють трактористами-машиністами, 
машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розванта-
жувальних машин, змонтованих на базі тракторів чи екскавато-
рів, – по досягненні 50 років і при загальному стажі роботи не 
менше 20 років, з яких не менше 15 років на зазначеній роботі;  

5) жінки, які працюють доярками (операторами машин-
ного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, 
інших підприємствах сільського господарства, – по досягненні 
50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за 
умови виконання встановлених норм обслуговування. Норми 
обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України;  

6) жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощу-
ванні, збиранні й післязбиральній обробці тютюну, – по досяг-
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ненні 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;  
7) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верс-

татах і машинах, – за Списком виробництв і професій, затвер-
дженим у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів Укра-
їни, – по досягненні 50 років і при стажі зазначеної роботи не 
менше 20 років;  

8) жінки, які працюють у сільськогосподарському виро-
бництві й виховали п’ятеро й більше дітей, – незалежно від віку 
і трудового стажу та в порядку, визначеному Кабінетом Мініст-
рів України;  

9) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, 
тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у 
технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:  

– чоловіки – по досягненні 55 років і при стажі роботи 
25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років  
6 місяців;  

– жінки – по досягненні 50 років і при стажі роботи  
20 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10-ти років. 

Список № 1 – перелік виробництв, робіт, професій, по-
сад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо 
шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в 
яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на піль-
гових умовах.  

Список № 2 – перелік виробництв, робіт, професій, по-
сад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами 
праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пен-
сію за віком на пільгових умовах. 

Списки № 1 та № 2 затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.01.2003 р. № 36. Порядок застосування 
Списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показ-
ників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за 
віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383.  

Повним робочим днем вважають виконання робіт в 
умовах, передбачених Списками № 1 та № 2, не менше 80 % 
робочого часу, установленого для працівників даного виробни-
цтва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміж-
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них, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням своїх 
трудових обов’язків. При визначенні права на пенсію за віком 
на пільгових умовах застосовуються Списки, що діють на пе-
ріод роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховуєть-
ся весь період роботи на відповідних посадах або за професіями 
незалежно від дати внесення цієї посади або професії до того чи 
іншого Списку. 

Пільгові пенсії можуть призначатися за рахунок кош-
тів підприємств та організацій (крім тих, що фінансуються або 
дотуються з бюджету) відповідно до Закону України “Про зага-
льнообов’язкове державне пенсійне страхування” працівникам, 
які працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за профе-
сіями і на посадах, не передбачених Списком № 1 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на 
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами 
праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пен-
сію за віком на пільгових умовах, та Списком № 2 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими 
умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає пра-
во на пенсію за віком на пільгових умовах:  

1) чоловікам – при стажі роботи не менше 25 років, з 
них не менше 12 років 6 місяців на роботі на тому самому під-
приємстві, в тій самій організації, яка дає право на призначення 
пільгової пенсії;  

2) жінкам – при стажі роботи не менше 20 років, з них 
не менше 10 років на роботі на тому самому підприємстві, в тій 
самій організації, яка дає право на призначення пільгової пенсії.  

Відповідно до пунктів 1 та 2 Прикінцевих положень За-
кону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” розмір пенсії на пільгових умовах визначається 
відповідно до ст. 27 “Розмір пенсії за віком” та з урахуванням 
норм ст. 28 “Мінімальний розмір пенсії за віком” вказаного  
Закону.  

Механізм призначення пенсій окремим категоріям пра-
цівників, які за результатами атестації робочих місць працюють 
(працювали) в умовах, що дають право на призначення пенсії за 
віком на пільгових умовах, яка призначається за рахунок кош-
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тів підприємств та організацій, регулюється Порядком призна-
чення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій 
окремим категоріям працівників за результатами атестації ро-
бочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Ка-
бінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 937. 

Щоб відповідні посади визнати такими, що відносяться 
до Списків № 1 та № 2, проводяться атестації робочих місць. 
Правове регулювання проведення атестації здійснюється відпо-
відним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Мініст-
рів України 01.08.1992 р. № 422.  

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться 
на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності 
й господарювання, де технологічний процес, використовуване 
обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами 
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть не-
сприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на 
їх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета атес-
тації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і пра-
цівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови 
праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за 
роботу у несприятливих умовах.  

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і 
повноваження якої визначається наказом по підприємству, ор-
ганізації в строки, передбачені колективним договором, але не 
рідше одного разу на п’ять років. У разі докорінної зміни умов і 
характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на 
пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація. У 
разі не підтвердження права на таку пенсію за результатами 
чергової атестації, проведеної протягом п’яти років після попе-
редньої атестації, до пільгового стажу зараховується період ро-
боти на даному підприємстві, в установі чи організації до дати 
видання наказу на підприємстві про результати проведення чер-
гової атестації, якою відповідне право не підтверджено. 

Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важ-
кими умовами праці необхідно подати трудову книжку із офор-
мленими належним чином записами про займану посаду і пері-
од виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про 
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проведення атестації на відповідному робочому місці та, у разі 
відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право 
на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку. Правове 
регулювання підтвердження страхового стажу визначається 
Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до 
трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах 
або за вислугу років, затвердженим постановою Правління Пе-
нсійного фонду України від 10.11.2006 р. № 18-1. Підтверджен-
ня періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на піль-
гових умовах або за вислугу років, здійснюється комісіями з 
питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають пра-
во на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу 
років. 

 
Контрольні питання 

 
1. Розкрити поняття “спеціальне пенсійне забезпечення” 

та “пенсії за вислугу років”. 
2. Хто має право на спеціальне пенсійне забезпечення? 
3. Підстави, умови призначення й розміри пенсій держа-

вних службовців. 
4. Підстави, умови призначення й розміри пенсій суддів. 
5. Підстави, умови призначення й розміри пенсій проку-

рорсько-слідчих працівників. 
6. Підстави, умови призначення й розміри пенсій науко-

вих і науково-педагогічних працівників. 
7. Підстави, умови призначення й розміри пенсій осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. 
8. Особливості пенсійного забезпечення окремих кате-

горій працівників інших галузей економіки. 
9. Підстави й порядок призначення пенсії за особливі 

заслуги перед Україною. 
10. Підстави й порядок призначення пенсій за віком на 

пільгових умовах. 
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Р о з д і л  6. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИПЛАТА ПЕНСІЇ 
 
6.1. Подання й оформлення документів для призна-

чення пенсії 
 

Згідно із Порядком подання та оформлення документів 
для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання”, затвердженого постановою Правління Пенсійного фон-
ду України від 25.11.2005 р. № 22-1, заява про призначення пе-
нсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається за-
явником особисто або через представника, який діє на підставі 
виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосеред-
ньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (ре-
єстрації), або законним представником відповідно до законо-
давства за місцем проживання (реєстрації) заявника. У разі, як-
що особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або не-
дієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклува-
льниками) за місцем їх проживання (реєстрації). Заява про при-
значення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей (у 
зв’язку з втратою годувальника) та про відстрочку часу її при-
значення подається працівником (членом його сім’ї у зв’язку з 
втратою годувальника) до управління Пенсійного фонду Украї-
ни в районах, містах і районах у містах через уповноважену по-
садову особу підприємства, установи, організації . За бажанням 
особи така заява може бути подана особисто за місцем прожи-
вання (реєстрації). Заява про переведення з одного виду пенсії 
на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що при-
значає пенсію, заявником за місцем проживання (реєстрації), а 
при необхідності – його законним представником (батьки або 
опікун (піклувальник)) за місцем проживання (реєстрації) пред-
ставника. 

Заяви осіб про призначення, перерахунок, поновлення, 
переведення з одного виду пенсії на інший реєструються в жур-
налі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію. Особі або 
посадовій особі органом, що призначає пенсію, видається роз-
писка із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку 
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одержаних і відсутніх документів, які необхідно подати в трьо-
хмісячний термін з дня прийняття заяви. Копія розписки збері-
гається в пенсійній справі.  

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в 
будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше 
ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Пенсії за віком і по 
інвалідності призначаються незалежно від того, припинена 
робота на час звернення за пенсією чи продовжується.  

Днем звернення за пенсією вважається день прийняття 
органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перера-
хунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на  
інший. 

Заява є тим юридичним фактом, що активізує процедур-
ні правовідносини. На цій стадії необхідно встановити всі юри-
дичні факти, які дають особі право на той чи інший вид пенсії. 
Такі факти підтверджуються документально. 

До заяви про призначення пенсії за віком додаються та-
кі документи: 

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння іде-
нтифікаційного номера заявнику;  

б) документи про стаж, що визначені Порядком підтве-
рдження наявного трудового стажу для призначення пенсій за 
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від  
12.08.1993 р. № 637. За період роботи, починаючи з 01.01.2004 р., 
відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, 
додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку; 

в) довідка про заробітну плату особи за період страхово-
го стажу до 01.07.2000 р., а починаючи з 01.07.2000 р. індивіду-
альні відомості про застраховану особу надаються відділом пе-
рсоніфікованого обліку. Довідка про заробітну плату (дохід) 
особи видається на підставі особистих рахунків, платіжних ві-
домостей та інших документів про нараховану та сплачену за-
робітну плату підприємством, установою чи організацією, де 
працював померлий годувальник або особа, яка звертається за 
пенсією. Якщо такі підприємства ліквідовані або припинили 
своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату 
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видаються правонаступником цих підприємств або архівними 
установами; 

г) документи про місце проживання (реєстрації) особи; 
д) документи, які засвідчують особливий статус особи 

(посвідчення учасника бойових дій, та довідка військового комі-
саріату про період участі у бойових діях; довідка МСЕК про ви-
знання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, 
одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших 
обов’язків військової служби; висновок МСЕК щодо причинного 
зв’язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одер-
жаними при виконанні обов’язків військової служби; довідка 
МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I групи – сліпим; 
документи закладу охорони здоров’я про наявність відповідного 
захворювання: гіпофізарного нанізму (ліліпути), диспропорційні 
карлики; посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чо-
рнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та ін.; 

е) клопотання (направлення) про достроковий вихід на 
пенсію (для призначення пенсії відповідно до ст. 26 Закону 
України “Про зайнятість населення” (особливі гарантії праців-
никам, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці). 

До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім 
названих документів, надаються також документи, що підтвер-
джують виконання роботи, яка дає право на призначення такого 
виду пенсії. 

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви про призна-
чання пенсії по інвалідності одержану ним від МСЕК виписку з 
акта огляду. 

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою го-
дувальника, окрім документів померлого годувальника (доку-
менти про стаж, довідка про заробітну плату), також додаються: 
а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифіка-
ційного номера померлому годувальнику (подається у разі, як-
що особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у 
зв’язку з втратою годувальника, має такий документ); б) свідо-
цтво про народження або паспорт особи, якій призначається 
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пенсія; в) довідка про склад сім’ї померлого годувальника та 
копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї 
з померлим годувальником; г) свідоцтво органу реєстрації актів 
громадянського стану про смерть годувальника або рішення 
суду про визнання його безвісно відсутнім; д) документи про 
вік померлого годувальника сім’ї при відсутності таких даних у 
свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальни-
ка безвісно відсутнім; е) довідки загальноосвітніх навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти, професійно-
технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи навча-
ються за денною формою навчання; є) довідка про те, що чоло-
вік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, 
брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і 
працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом 
за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення 
нею (ними) 8 років; ж) документи про місце проживання (ре-
єстрації); з) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) 
на повному утриманні померлого годувальника чи одержання 
від померлого годувальника допомоги, що була для них постій-
ним і основним джерелом засобів до існування; і) експертний 
висновок із встановлення причинного зв’язку смерті годуваль-
ника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих 
чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду 
пенсії), повинна пред’явити паспорт або інший документ, що 
засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік. 

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть 
бути подані як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріа-
льному порядку або адміністрацією підприємства, установи, 
організації, що подає документи заявника для призначення пен-
сії, чи органом, що призначає пенсію. 

Посадова особа підприємства, установи, організації зо-
бов’язана не пізніше як за місяць до дня досягнення працівником 
пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення пра-
ва на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах. У  
10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії 
посадова особа оформляє всі необхідні документи і направляє 
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їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням під-
приємства або за місцем проживання (реєстрації) особи.  

Орган, що призначає пенсію, розглядає питання про 
призначення пенсії, відстрочку часу її призначення, перераху-
нок та відновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також 
про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні 
особи з відповідною заявою. При прийомі документів вказаний 
орган: а) перевіряє правильність оформлення заяви, відповід-
ність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та 
документам про стаж; б) здійснює попередню правову експер-
тизу змісту і належного оформлення представлених документів; 
в) перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує 
й засвідчує виявлені розходження; г) видає пам’ятку пенсіоне-
ру, копія якої зберігається у пенсійній справі.  

Заява про призначення пенсії з усіма поданими докуме-
нтами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в 
окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера. Пенсійні 
справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за міс-
цем проживання (реєстрації) або за фактичним місцем прожи-
вання (реєстрації) пенсіонерів. 

Виплата пенсії проводиться не пізніше одного місяця з 
дня прийняття рішення. Заява про виплату пенсії через банків-
ський рахунок подається заявником згідно з Порядком виплати 
пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержу-
вачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 р. 
№ 1596. 

Документом, який підтверджує призначення особі пен-
сії, є пенсійне посвідчення, що видається органом, які призначає 
пенсію, відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення 
та видачі пенсійних посвідчень у Пенсійному фонді України та 
його органах, затвердженого постановою Правління Пенсійного 
фонду України від 25.03.2004 р. № 4-1.  

Пенсійний фонд України забезпечує виготовлення пен-
сійних посвідчень у місячний термін на підставі таких відомос-
тей: 1) реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ків або номера та серії паспорта; 2) прізвища, ім’я та по батько-
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ві; 3) дати народження; 4) статі; 5) номера особистого рахунка; 
6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годуваль-
ника, за вислугу років; 7) групи, причини інвалідності; 8) тер-
міну дії посвідчення. 

Бланки пенсійних посвідчень є документами суворої зві-
тності. 

Подання та оформлення документів для призначення 
пільгової пенсії регламентується відповідним Порядком, затвер-
дженим постановою Правління Пенсійного фонду України від 
25.01.2008 р. № 3-2. Заява про призначення пільгової пенсії з 
необхідними документами подається до органів Пенсійного 
фонду України за місцем розташування підприємств через упо-
вноважену посадову особу підприємств та організацій.  

Пільгові пенсії можуть призначатися за рахунок коштів 
підприємств (крім тих, що фінансуються або дотуються з 
Держбюджету) відповідно до Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування” працівникам, які 
працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професія-
ми й на посадах, які не передбачені Списком № 1 і Списком  
№ 2, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.01.2003 р. № 36. 

Рішення про призначення пільгової пенсії приймають 
органи Пенсійного фонду України за місцем розташування під-
приємств та організацій на підставі документів, що передбачені 
для оформлення пенсії у загальному порядку, а також:  

1) довідки про підтвердження стажу роботи для призна-
чення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та органі-
зацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці;  

2) копії наказу про атестацію відповідного робочого мі-
сця (робочих місць);  

3) гарантійного листа підприємств та організацій про 
перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду 
України.  
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6.2. Строки призначення та перерахунку пенсії 
 
Відповідно до ст. 45 Закону України “Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія признача-
ється з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пе-
нсія призначається з більш раннього строку:  

1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за 
днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією 
відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою 
пенсійного віку. У разі, якщо при відстрочці часу призначення 
пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за 
неповний місяць страхового стажу, пенсія призначається з дня, 
що настає за останнім днем повного місяця відстрочки часу ви-
ходу на пенсію, який враховано до страхового стажу; 

2) пенсія по інвалідності призначається з дня встанов-
лення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пі-
зніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності; 

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника признача-
ється з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звер-
нення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 
12 місяців з дня смерті годувальника. 

Пенсія призначається довічно або на період, протягом 
якого пенсіонер має право на виплату пенсії.  

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюєть-
ся з дня подання заяви на підставі документів про страховий 
стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знахо-
дяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пен-
сійній справі, а також додаткових документів, одержаних орга-
нами Пенсійного фонду України.  

Не пізніше десяти днів після надходження заяви з необ-
хідними документами орган, що призначає пенсію, розглядає 
подані документи та приймає рішення щодо призначення, пере-
рахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та понов-
лення раніше призначеної пенсії без урахування періоду, за 
який відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пен-
сійного фонду України. 
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Право особи на одержання пенсії встановлюється на пі-
дставі всебічного, повного і об’єктивного розгляду всіх поданих 
документів органом, що призначає пенсію. Орган, що призна-
чає пенсію, не пізніше десяти днів після винесення рішення ви-
дає або направляє адміністрації або особі повідомлення про 
призначення, відмову в призначенні, перерахунку, переведенні 
з одного виду пенсії на інший із зазначенням причин відмови та 
порядку його оскарження. 

Перерахунок призначеної пенсії відбувається:  
1) у разі виникнення права на підвищення пенсії – з пер-

шого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахун-
ком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними докуме-
нтами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа на-
ступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами 
подано ним після 15 числа;  

2) у разі настання обставин, які тягнуть за собою змен-
шення пенсії, – з першого числа місяця, в якому настали ці обста-
вини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого 
числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.  

Однак із цього правила про перерахунок пенсії є виклю-
чення:  

1. У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому роз-
мірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. Якщо особа 
визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попе-
редньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалі-
дності. У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, 
здоровою, пенсія виплачується до кінця місяця, по який встано-
влено інвалідність.  

2. Зміна розміру пенсії або припинення її виплати чле-
нам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за 
місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну 
розміру або припинення виплати пенсії. 

3. Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення 
нового розміру прожиткового мінімуму. 

4. Для осіб, які перебувають на повному державному 
утриманні, перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення 
нового розміру прожиткового мінімуму. 
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При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове про-
живання в іншу місцевість Пенсійний фонд України протягом 
п’яти днів з дня одержання заяви надсилає запит про витребу-
вання пенсійної справи до органу фонду попереднього місця 
проживання пенсіонера. Пенсійна справа протягом десяти днів 
з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає 
пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації). 

Органи Пенсійного фонду України за місцем проживан-
ня пенсіонера протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про 
призначення пільгової пенсії надсилають повідомлення органам 
фонду за місцем розташування підприємств та організацій, які 
не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження 
направляють їх підприємствам та організаціям. 

У разі зміни розміру пільгової пенсії або настання об-
ставин, які впливають на суму, що підлягає перерахуванню 
(смерть пенсіонера, зміна місця проживання, зміна способу ви-
плати пільгової пенсії тощо), органи Пенсійного фонду України 
за місцем проживання пенсіонера в десятиденний термін з мо-
менту виникнення цих обставин повідомляють про це підпри-
ємства та організації через органи фонду за місцем розташуван-
ня підприємств та організацій.  

Підприємства та організації до 20-го числа кожного мі-
сяця, що передує місяцю виплати пільгової пенсії, перерахову-
ють до органів Пенсійного фонду України за місцем свого роз-
ташування зазначену в повідомленні місячну суму коштів, не-
обхідну для фінансування витрат на виплату та доставку піль-
гової пенсії. 

У разі звернення пенсіонера до Пенсійного фонду Укра-
їни йому видається виписка з розпорядження про призначення 
(перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового 
стажу та заробітної плати, яка врахована при розрахунку пенсії.  
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6.3. Порядок визначення заробітної плати (доходу) 
для обчислення пенсії 

 
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата 

(дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 
01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтверджен-
ня довідки про заробітну плату первинними документами у пе-
ріод до 01.01.2016 р. або в разі, якщо страховий стаж починаю-
чи з 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, для обчислення 
пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які  
60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. 
незалежно від перерв. Якщо страховий стаж становить менший 
період, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний стра-
ховий стаж.  

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пен-
сії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для 
обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних 
місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів не-
залежно від перерв та будь-якого періоду страхового стажу під-
ряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш 
як 10 % тривалості страхового стажу, врахованого в одинарно-
му розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виклю-
чені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за 
інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за 
пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує 
постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку, за період з 01.07.2000 р. до 
01.01.2005 р., а також періоди, коли особа підлягала загально-
обов’язковому державному пенсійному страхуванню. У всіх 
випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї ча-
стини, період, за який враховується заробітна плата, не може 
бути меншим 60 календарних місяців. 

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до  
01.07.2000 р. враховується для обчислення пенсії на підставі 
документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у 
порядку, встановленому законодавством, а за період страхового 
стажу, починаючи з 01.07.2000 р., за даними, що містяться в 
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системі персоніфікованого обліку. А тому, якщо особа отриму-
вала високу зарплату в період, починаючи з 01.07.2000 р., однак 
пенсійні внески сплачувала з частини отримуваного заробітку, 
для визначення розміру пенсії буде врахована тільки та зарпла-
та, з якої сплачено страхові внески і яка зафіксована в системі 
персоніфікованого обліку. 

Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на 
підставі особистих рахунків, платіжних відомостей та інших 
документів про нараховану та сплачену заробітну плату під-
приємством, установою чи організацією, де працював померлий 
годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі 
підприємства ліквідовані або припинили своє існування з інших 
причин, то довідки про заробітну плату видаються правонасту-
пником цих підприємств або архівними установами (п. 17 По-
рядку надання та оформлення документів для призначення (пе-
рерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування”). Якщо архівні 
установи не мають можливості видати довідку за встановленою 
формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, 
вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наяв-
ним в архівних фондах, без додержання цієї форми. 

Установлення заробітку для обчислення пенсії на під-
ставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного 
розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки 
партій та рухів, громадських об’єднань не можуть служити до-
кументами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислен-
ня розміру пенсії.  

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визнача-
ється за формулою:  

Зп = Зс х (Ск / К), 
де:  
Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для об-

числення пенсії у гривнях;  
Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на 

одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено 
страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 
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календарний рік, що передує року звернення за призначенням 
пенсії;  

К – кількість місяців страхового стажу, за які розрахова-
но коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи; 

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за ко-
жний місяць. 

 
Кз+ Кз+ Кз+       …+Кз 
    
1 2 3 n 

 
У разі відсутності на день призначення пенсії даних про 

заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові вне-
ски та яка враховується для обчислення пенсії, за попередній 
рік для визначення середньої заробітної плати (доходу) врахо-
вується наявна заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплаче-
но страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, 
за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробі-
тної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання да-
них про заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено стра-
хові внески та яка враховується для обчислення пенсії.  

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої 
особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується 
при обчисленні пенсії, визначається за формулою:  

 

Кз = Зв / Зс, 
де:  
Кз – коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої 

особи;  
Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої осо-

би, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для об-
числення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт 
заробітної плати (доходу);  

Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої 
сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення 
пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної 
плати (доходу).  
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Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, 
яка враховується для обчислення пенсії за місяць, за який роз-
раховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), визначається 
за формулою:  

Зв = З + Зд, 
де:  
Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої осо-

би, яка враховується для обчислення пенсії за місяць, за який 
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);  

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, 
з якої фактично сплачено страхові внески, за місяць, за який 
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);  

Зд – сума заробітної плати (доходу) застрахованої осо-
би, розрахована виходячи із передбаченої доплати, за місяць, за 
який визначається коефіцієнт заробітної плати (доходу), і яка 
визначається за формулою:  

Зд = Д/Т х 100 %, 
де: 
Д – сума доплати;  
Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у 

відповідному місяці. 
У разі подання застрахованою особою для обчислення 

розміру пенсії даних про заробітну плату (дохід) за період до  
01.01.1992 р. при визначенні коефіцієнта заробітної плати (до-
ходу) середня заробітна плата за рік (квартал) у відповідному 
періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою 
(доходом) в Україні, з якої сплачено страхові внески, відповід-
ного року (кварталу). 

При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої факти-
чно сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується 
коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, 
які здійснювали підприємницьку діяльність і обрали особливий 
спосіб оподаткування своїх доходів (фіксований податок, єди-
ний податок, фіксований сільськогосподарський податок), та 
членів їх сімей, які беруть участь у здійсненні підприємницької 
діяльності, отриманий ними дохід за відповідний місяць визна-
чається за формулою:  
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З = П х Ч / Т, 
де: 
З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, 

з якої фактично сплачено страхові внески, за місяць, за який 
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);  

П – сума фактично сплаченого відповідного податку у 
розрахунку на відповідний місяць у гривнях;  

Ч – відсоток відрахувань до Пенсійного фонду України 
від суми фактично сплаченого відповідного податку, чинний у 
межах відповідного періоду;  

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у 
відповідному місяці.  

Під час визначення доходу фізичної особи – суб’єкта під-
приємницької діяльності для визначення коефіцієнта заробітної 
плати (доходу) враховується розмір податку, що сплачує така 
фізична особа, без збільшення розміру податку, передбаченого 
законодавством, за членів його сім’ї, які беруть участь у здій-
сненні цією фізичною особою підприємницької діяльності, та за 
осіб, які перебувають з нею у трудових відносинах. Під час  
визначення доходу члена сім’ї фізичної особи – суб’єкта під-
приємницької діяльності для обчислення коефіцієнта заробітної 
плати (доходу) враховується сума податку, внесена за одного 
члена сім’ї, на яку відповідно до законодавства збільшується 
відповідний податок зазначеної фізичної особи – суб’єкта під-
приємницької діяльності.  

При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фак-
тично сплачено страхові внески, за місяць, за який розрахову-
ється коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих 
осіб, які сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, в 
тому числі членів їх сімей, які беруть участь у здійсненні під-
приємницької діяльності, отриманий ними дохід за відповідний 
місяць визначається за формулою:  

З = Ф/Т х 100 %, 
де: 
З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, 

з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (страхові внески), за місяць, за 
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який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);  
Ф – сума фактично сплаченого єдиного внеску на зага-

льнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового 
внеску) у фіксованому розмірі за відповідний місяць;  

Т – розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування (страхового внеску до солідарної 
системи), встановлений для відповідної категорії осіб у відпові-
дному місяці, а в разі одноразової сплати єдиного внеску відпо-
відно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” – у міся-
ці, в якому укладено договір про добровільну участь. 

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії вра-
ховуються:  

1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою 
особою після набрання чинності Закону України “Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування”, з яких згідно з 
цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені 
страхові внески в межах встановленої законодавством макси-
мальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються 
страхові внески, а після набрання чинності Законом України 
“Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування” максимальної величини бази на-
рахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, визначеної відповідно до закону; 

2) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою 
особою до набрання чинності Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування”, у межах сум, на 
які відповідно до законодавства, що було чинним раніше, нара-
ховувалися внески на державне соціальне страхування або збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування, а за періоди до 
запровадження обмеження максимального розміру заробітної 
плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір), – у 
межах сум, які відповідно до законодавства, що було чинним 
раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася 
пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпе-
чення”, і не перевищують у 5-6 разів розміру середньої заробіт-
ної плати в Україні на день отримання зазначених сум. 
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Для осіб, які у період до запровадження обмеження мак-
симального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачува-
лися внески на державне соціальне страхування або збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування, отримували заро-
бітну плату (дохід) за результатами роботи, термін виконання 
якої перевищував календарний місяць, до заробітної плати (до-
ходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (дохо-
ду), які відповідно до законодавства, що було чинним раніше, 
включалися і до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія 
відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення”, і не 
перевищують у 5-6 разів розміру середньої заробітної плати в 
Україні, у розрахунку на кожний місяць виконання роботи.  

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для об-
числення пенсії особам, які в період до запровадження обме-
ження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої 
сплачувалися внески на державне соціальне страхування або 
збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, отриму-
вали заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк ви-
конання якої перевищував календарний місяць, затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р.  
№ 306. Дія цього Порядку поширюється на таких осіб, які до  
01.07.1998 р. отримували заробітну плату (дохід) за результата-
ми роботи, строк виконання якої перевищував календарний мі-
сяць: а) які працювали в сільському господарстві, були зайняті 
на сезонних роботах, працювали у старательських артілях, ви-
конували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими 
договорами і сплачували внески на державне соціальне страху-
вання або збори на обов’язкове державне пенсійне страхування 
і б) творчих працівників – архітекторів, художників, артистів, 
музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, пись-
менників, кінематографістів. Для обчислення пенсії з урахуван-
ням заробітної плати (доходу), що виплачена за результатами 
роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць, 
особа має звернутися із заявою до відповідного управління Пе-
нсійного фонду України в районі, місті, районі в місті. До заяви 
додаються документи, що підтверджують виплату особі заробі-
тної плати за результатами роботи. Якщо в пенсійній справі 
особи зберігається довідка про заробітну плату чи інші докуме-
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нти, що підтверджують факт отримання зарплати за результа-
тами роботи, вони можуть бути використані для перерахунку 
пенсії за рішенням управління Пенсійного фонду в районі, міс-
ті, районі в місті. Управління Пенсійного фонду не пізніше ніж 
через десять днів після надходження заяви з необхідними доку-
ментами приймає рішення щодо зарахування до заробітної пла-
ти для обчислення пенсії суми заробітної плати, виплаченої за 
результатами роботи, або надає мотивовану письмову відповідь 
про причину відмови у здійсненні зарахування. Заробітна плата, 
що підлягає зарахуванню до суми зарплати для обчислення пе-
нсії, визначається шляхом ділення суми заробітної плати, ви-
плаченої за результатами роботи, на кількість місяців виконан-
ня такої роботи; 

3) суми заробітної плати (доходу), визначені виходячи із 
здійсненої застрахованою особою доплати.  

З метою визначення показників заробітної плати (дохо-
ду) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Украї-
ні для обчислення пенсії відповідно до Закону України “Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, яка врахо-
вується для обчислення пенсії, постановою Правління Пенсій-
ного фонду України від 01.02.2008 р. № 4-4 затверджено одно-
йменний Порядок.  

Якщо особа не може надати документи щодо заробітної 
плати (доходу) у зв’язку із втратою останніх, слід керуватися 
Порядком визначення заробітної плати (доходу) для обчислен-
ня пенсії у разі втрати документів про її нарахування та випла-
ту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  
05.07.2006 р. № 919. 

 
6.4. Індексація та перерахунок пенсій 
 
Індексація та перерахунок пенсій відбуваються за зако-

нами України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” та “Про індексацію грошових доходів населення”, 
а також Порядком проведення індексації грошових доходів на-
селення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.07.2003 р. № 1078.  
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Індексація грошових доходів населення – встановлений 
законами та іншими нормативно-правовими актами України 
механізм підвищення грошових доходів населення, що дає мож-
ливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання 
споживчих товарів і послуг. 

Індексація грошових доходів населення проводиться у 
разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг 
індексації, який встановлюється в розмірі 101 %. Індекс спожи-
вчих цін є показником, що характеризує динаміку загального 
рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиро-
бничого споживання. Він обчислюється Держкомстатом Украї-
ни не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, про що пу-
блікується в офіційних періодичних виданнях. 

Якщо величина середньої заробітної плати в Україні за 
даними спеціально уповноваженого центрального органу вико-
навчої влади в галузі статистики за минулий рік зросла, то з  
1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефі-
цієнт, що відповідає не менше 20 % темпів зростання середньої 
заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, за 
винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за ми-
нулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підви-
щення пенсійних виплат у минулому році був меншим зазначе-
ного в цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з ураху-
ванням попереднього підвищення.  

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одер-
жані в гривнях на території України, які не мають разового 
характеру: 1) пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підви-
щень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги 
на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат), 
щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується за-
мість пенсії; 2) стипендії; 3) оплата праці найманих працівників 
підприємств, установ, організацій у грошовому виразі (еквіва-
ленті), яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з 
тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, до-
плати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, 
передбачені законодавством, а також інші компенсаційні ви-
плати, що мають постійний характер; 4) грошове забезпечення 



156 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, 
посадових осіб митної служби; 5) суми виплат, що здійснюють-
ся відповідно до законодавства про загальнообов’язкове держа-
вне соціальне страхування; 6) суми відшкодування шкоди, за-
подіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здо-
ров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право 
на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника. 

Індексації не підлягають: 1) доходи громадян від здачі в 
оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення се-
лянського (фермерського) і особистого підсобного господарст-
ва, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом 
грошових доходів від власності; 2) оплата перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, 
допомога по тимчасовій непрацездатності як такі, що врахову-
ються підчас обчислення середнього заробітку; 3) одноразова 
виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним 
підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої 
втрати професійної працездатності або смерті потерпілого вна-
слідок нещасного випадку на виробництві або професійного 
захворювання; 4) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, 
допомога при народженні дитини, допомога на поховання;  
5) цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога 
при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації, ви-
нагорода за підсумками роботи за рік тощо; 6) соціальні випла-
ти, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму;  
7) державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, до-
помога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, 
допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Індексації також підлягають грошові доходи населення 
у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповід-
них соціальних і демографічних груп населення.  

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, ви-
значеного законом для осіб, які втратили працездатність, під-
вищується розмір пенсії (крім пенсіонерів, які працюють (за-
ймаються діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу, що є 
базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
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жавне соціальне страхування)). Перерахунок пенсії проводить-
ся з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. 
Пенсіонерам, які працюють, після звільнення з роботи або при-
пинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
визначеного законом, який встановлений на дату звільнення з 
роботи або припинення такої діяльності. 

Якщо застрахована особа після призначення пенсії про-
довжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з ураху-
ванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призна-
чення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв 
у роботі. Якщо застрахована особа після призначення (перера-
хунку) пенсії має менше 24 місяців страхового стажу, перера-
хунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після 
призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням стра-
хового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) 
та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перерахова-
но) пенсію. 

Перерахунок пенсій за віком, по інвалідності, в разі 
втрати годувальника, за вислугу років, призначених до набран-
ня чинності Законом України “Про загальнообов’язкове держа-
вне пенсійне страхування”, здійснюється за його нормами на 
підставі документів про вік, страховий стаж, заробітну плату 
(дохід) та інших документів, що знаходяться на час перерахун-
ку в пенсійній справі й відповідають вимогам законодавства, 
що було чинним раніше, а також додаткових документів, одер-
жаних органами Пенсійного фонду.  

Для перерахунку пенсій, призначених до набрання чин-
ності вказаним Законом, береться до уваги заробітна плата, з якої 
було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пен-
сійній справі, або за вибором пенсіонера – зарплата за період 60 
календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. 
незалежно від перерв і за весь період страхового стажу, почина-
ючи з 01.07.2000 р., або ж за вказаний нею період. При цьому 
заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається із 
застосуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих 
у галузях економіки України, за 2002 р.  
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6.5. Періодичність і порядок виплати пенсій 
 
Починаючи з 01.01.1999 р. виплата пенсій і грошової 

допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів останньої здій-
снюється установами банків за рахунок коштів Пенсійного фо-
нду України через особисті рахунки пенсіонерів та одержувачів 
грошової допомоги (крім тих, які проживають у сільській міс-
цевості, де немає відділень установ банків). Правове регулю-
вання відповідних відносин передбачене Порядком виплати пе-
нсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержува-
чів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 р.  
№ 1596. 

Пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійс-
нюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа 
місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі 
за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіо-
нера в межах України або перераховується на визначений цією 
особою банківський рахунок. Вона може виплачуватися за дові-
реністю, у такому разі виплата здійснюється протягом усього 
періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви 
про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої 
довіреності. 

Пенсії виплачуються без урахування одержуваної заро-
бітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної 
системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із систе-
ми недержавного пенсійного забезпечення.  

Під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення 
волі виплата призначеної йому пенсії здійснюється на загаль-
них підставах.  

Виплата здійснюється через поточні рахунки, що від-
криваються в банках, з якими Пенсійний фонд і Мінсоцполіти-
ки за результатами конкурсу укладають відповідні угоди з ви-
значенням санкцій за недотримання ними договору перед оде-
ржувачами. 

Виплата пенсій здійснюється за місцем проживання в 
населених пунктах, де функціонують установи уповноважених 
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банків. Вони здійснюють відкриття поточних рахунків, прово-
дять операції із зарахування сум пенсій на поточні рахунки від-
повідно до угод, укладених ними з управліннями Пенсійного 
фонду України в районах, містах і районах у містах, управлін-
нями праці та соціального захисту населення райдержадмініст-
рацій, виконкомів міських, районних у місті рад або центрами з 
нарахування і виплати пенсій – у регіонах, де функціонують 
такі центри. 

Відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати 
пенсій з них (у тому числі з доставкою додому) здійснюються 
уповноваженими банками безплатно.  

Одержувачі пенсій самостійно обирають уповноваже-
ний банк, де відкривають поточний рахунок. Між уповноваже-
ним банком і одержувачем пенсії укладається договір і одер-
жувачу видається ощадна книжка, в якій обов’язково зазнача-
ються прізвище, ім’я та по батькові, номер поточного рахунка 
та реквізити установи уповноваженого банку або платіжна 
картка. Положення договору не можуть погіршувати умови 
виплати пенсій та грошової допомоги. Умови договору повинні 
передбачати можливість його розірвання за ініціативою однієї 
із сторін. 

Перерахування коштів установам уповноважених банків 
здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного 
періоду. Дати та виплатний період визначаються установами 
праці та соціального захисту населення, органами Пенсійного 
фонду України та уповноваженими банками згідно з укладени-
ми між ними угодами. На підставі одержаних документів про-
водиться перерахування відповідній установі уповноваженого 
банку коштів, необхідних для виплати пенсій та грошової до-
помоги через поточні рахунки одержувачів.  

Суми пенсій не зараховуються на поточні рахунки у разі: 
1) невідповідності будь-яких реквізитів, зазначених у списках, 
даним поточного рахунка одержувача пенсії; 2) наявності даних 
про смерть одержувача; 3) закриття поточного рахунка; 4) пись-
мової вимоги органу праці та соціального захисту населення.  

Помилково зараховані на поточні рахунки суми пенсій 
зараховуються в рахунок наступних виплат. 
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Уповноважені банки зобов’язані забезпечити за бажан-
ням одержувача видачу належних йому сум пенсій та грошової 
допомоги як безпосередньо у банку, так і з доставкою одержу-
вачу додому у зручний для нього час, що повинно обумовлюва-
тися договором між уповноваженим банком та одержувачем. 

Особливості порядку виплати пенсій окремим категорі-
ям населення визначені спеціальним законодавством, зокрема: 
Порядком призначення і виплати пенсій за вислугу років пра-
цівникам льотно-випробного складу цивільної авіації затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів України “Про затвер-
дження нормативних актів з питань призначення пенсій за ви-
слугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу” 
від 21.07.1992 р. № 418; Порядком виплати пенсій працівникам 
установ Національного банку України, які виходять на пенсію 
за віком як державні службовці, затверджено постановою Прав-
ління Пенсійного фонду України від 27.04.2000 р. № 7-4 тощо. 

Якщо пенсіонер перебуває на повному державному 
утриманні у відповідній установі, йому виплачується 25 % при-
значеної пенсії. Якщо розмір його пенсії перевищує вартість 
утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утри-
мання, але не менше 25 % призначеної пенсії. Якщо у такого 
пенсіонера є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його 
утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 % пенсії – 
самому пенсіонерові, інша частина пенсії, але не більш 50 % 
призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім’ї. Частина 
пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру і 
членам його сім’ї, за його особистою заявою перераховується 
до установи, де пенсіонер перебуває на повному державному 
утриманні. Зазначені кошти зараховуються на банківські раху-
нки цих установ понад бюджетні асигнування і спрямовуються 
виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів. 
Порядок зарахування й використання коштів, що підлягають 
перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці й соціа-
льного захисту населення установам (закладам), де особи пере-
бувають на повному державному утриманні, затверджено по-
становою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 269. 

Дітям-сиротам за період перебування на повному дер-
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жавному утриманні пенсія у зв’язку із втратою годувальника 
виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особи-
сті рахунки в банку. Іншим дітям, які перебувають на повному 
державному утриманні, виплачується 50 % призначеної пенсії у 
зв’язку із втратою годувальника і перераховується на їх особис-
ті рахунки в банку. При цьому частина пенсії, що залишилася 
після виплати суми пенсії цього виду, перераховується на бан-
ківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному 
державному утриманні, і спрямовується виключно на поліп-
шення умов проживання дітей у цих установах.  

Виплата пенсії здійснюється з першого числа місяця, що 
настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне 
державне утримання.  

 
6.6. Виплата пенсії за минулий час. Припинення  

та поновлення виплати пенсії 
 
Нараховані суми пенсії, на одержання яких пенсіонер 

мав право, але не отримав своєчасно зі своєї вини, виплачують-
ся за минулий час, але не більше ніж за три роки на день звер-
нення за її одержанням. У цьому разі частина суми неотриманої 
пенсії (але не більше як за 12 місяців) виплачується одночасно, 
а решта – щомісяця рівними частинами, що не перевищують 
місячного розміру пенсії.  

Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що 
призначає й виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без 
обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації 
втрати частини доходів. Ця компенсація у зв’язку з порушен-
ням строків виплати пенсії здійснюється згідно із законом.  

Припинення виплати пенсії здійснюється за рішенням 
територіальних органів Пенсійного фонду України або суду:  
а) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять 
недостовірні відомості; б) у випадку смерті пенсіонера; в) при 
неотриманні призначеної пенсії протягом шести місяців підряд; 
г) в інших випадках, передбачених законом. Положення, за 
яким виплата пенсії припиняється на весь час проживання пен-
сіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним 
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договором України, згода на обов’язковість якого надана Вер-
ховною Радою України, втратило чинність як таке, що є некон-
ституційним на підставі рішення Конституційного Суду Украї-
ни від 07.10.2009 р. № 25-рп/2009. 

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням 
територіального органу Пенсійного фонду України протягом 
десяти днів після з’ясування обставин та наявності умов для 
відновлення її виплати. У цьому разі пенсіонеру повертається 
частина суми неотриманої пенсії за минулий час. 

Виплачені понад належне суми пенсій внаслідок зло-
вживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недо-
стовірних даних можуть бути повернуті пенсіонером доброві-
льно або стягуються на підставі рішень територіальних органів 
Пенсійного фонду України чи в судовому порядку. У такому 
разі відрахування з пенсії провадяться в установленому законом 
порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків 
(щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та 
інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону 
провадиться в порядку, встановленому для виконання судових 
рішень.  

Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що 
належить пенсіонерові до виплати, але не більше як 50 % її ро-
зміру: 1) на утримання членів сім’ї (аліменти); 2) на відшкоду-
вання збитків від розкрадання майна підприємств і організацій; 
3) на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом 
або іншим ушкодженням здоров’я; 4) у зв’язку зі смертю поте-
рпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в 
передбачених законом випадках. З усіх інших видів стягнень 
може бути відраховано не більше як 20 % пенсії. 

Якщо особа постійно проживає за кордоном, то пенсій-
не забезпечення вона отримує відповідно до міжнародних дого-
ворів (угод), що укладені між Україною та країною перебуван-
ня. Нині Україна має такі двосторонні договори у сфері соціа-
льного забезпечення з 21 країною. Зазначені договори (угоди) 
поділяються на два види: 1) договори, що базуються на терито-
ріальному принципі, за якими витрати на виплату пенсій здійс-
нює держава, на території якої проживає отримувач (укладені з 
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країнами СНД, Угорщиною, Румунією та Монголією); 2) дого-
вори, що базуються на пропорційному принципі, за якими кож-
на договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповід-
ний страховий (трудовий) стаж, набутий на території держави 
цієї сторони. За принципом пропорційності Україною укладені 
договори про соціальне забезпечення з Республікою Болгарія, 
Королівством Іспанія, Чеською Республікою, Словацькою Рес-
публікою та ін. 

Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсі-
онера. Сума пенсії, що належала пенсіонерові й залишилася не-
доотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць 
смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіо-
нером на день його смерті, у тому числі непрацездатним, які зна-
ходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали во-
ни разом з померлим чи ні. Члени сім’ї повинні звернутися за 
виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести мі-
сяців з дня відкриття спадщини. При зверненні декількох членів 
сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, належна їм сума 
пенсії ділиться між ними порівну. За відсутності членів сім’ї або 
в разі їх незвернення за виплатою в установлений строк сума пе-
нсії, що належала пенсіонерові й залишилася недоотриманою у 
зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини. 

 
Контрольні питання 

 
1. Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії. 
2. Документи, необхідні для призначення (перерахунку) 

пенсії. 
3. Прийом, оформлення і розгляд документів для при-

значення (перерахунку) пенсії. 
4. Які строки призначення (перерахунку) пенсії? 
5. Яким чином визначається заробітна плата (дохід) для 

обчислення пенсії? 
6. Який порядок індексації пенсій? 
7. Назвіть необхідні умови перерахунку пенсій. 
8. Порядок виплати пенсій. 
9. У яких випадках припиняються виплати пенсії? 
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Р о з д і л  7. ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 
НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО 

СТРАХУВАННЯ 
 
7.1. Накопичувальна система пенсійного страхування 
 
У світовій практиці прийнято розрізняти два способи 

фінансування пенсійної системи – розподільчий і накопичува-
льний. У розподільчій системі, яка, як правило, є державною 
формою пенсійного забезпечення, пенсійні виплати фінансу-
ються за рахунок поточних доходів, що складаються із внесків 
працівників і роботодавців. У зарубіжній практиці такий меха-
нізм розподілення коштів прийнято називати системою поточ-
них платежів.  

У накопичувальній системі пенсійного страхування вне-
ски акумулюються в пенсійних фондах, накопичуються на ко-
ристь застрахованих осіб та інвестуються з метою збереження і 
примноження інвестиційного доходу. Пільг у цій системі немає, 
пенсійні внески сплачуються роботодавцем, працівником або 
державою, а пенсійні виплати залежать від обсягу пенсійних 
заощаджень, сформованих кожним застрахованим.  

Із 2004 р. в Україні запроваджено дві системи загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування – солідарна 
й недержавного пенсійного забезпечення. Накопичувальна ж 
система до цього часу в життя не втілена. Суть майбутньої сис-
теми загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
страхування полягає в тому, що частина обов’язкових внесків 
до неї (загальний рівень пенсійних відрахувань при цьому за-
лишається незмінним) акумулюється у Накопичувальному фон-
ді або у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах 
другого рівня системи пенсійного забезпечення – й облікову-
ється на індивідуальних пенсійних рахунках громадян, які (й на 
користь яких) сплачують такі внески. Ці кошти вкладаються в 
економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу й 
захисту їх від інфляційних процесів. Управління пенсійними 
коштами здійснюють компанії з управління активами – юриди-
чні особи, які провадять професійну діяльність на фондовому 
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ринку на підставі ліцензії та обираються за результатами кон-
курсу. При цьому вони діють згідно з вимогами про напрями 
інвестування, про ринки, на яких здійснюються ці капіталовк-
ладення, та про диверсифікацію останніх, тобто залучення кош-
тів для господарювання. Безпосереднім зберіганням пенсійних 
активів займається банківська установа – зберігач, що відпові-
дає за їх цільове використання. Кошти, які обліковуються на 
індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, 
є їх власністю, скористатися якою вони зможуть по досягненні 
пенсійного віку або раніше у випадках, передбачених законом 
(наприклад, у випадку встановлення інвалідності). Виплати з 
накопичувальної системи провадяться додатково до виплат із 
системи солідарної.* 

З метою забезпечення виконання технічних умов ство-
рення Накопичувального фонду згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.09.2005 р. № 909 з грудня 2005 р. по 
жовтень 2006 р. у Жидачівському й Сокальському районах 
Львівської області проводився експеримент зі створення авто-
матизованої системи Накопичувального фонду загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування. Для форму-
вання й подання платниками звітності за новими формами, у 
тому числі й в електронному вигляді, Пенсійним фондом роз-
роблено й безкоштовно передано роботодавцям програмне за-
безпечення. У рамках цього експерименту від страхувальників 
приймалася щомісячна звітність до системи персоніфікованого 
обліку за даними формами. Було сконструйовано модель інфо-
рмаційної взаємодії Пенсійного фонду як адміністратора Нако-
пичувального фонду з іншими суб’єктами системи – органами 
державного нагляду й регулювання, зберігачем і компаніями з 
управління активами. Створено базові підсистеми автоматизо-

                                                            

* Пенсійне забезпечення в Україні. Підбірка інформаційно-аналітич-
них матеріалів: реформування пенсійної системи України, статистика 
і прогнози пенсійного забезпечення, статті про зарубіжні системи та 
ін. Нормативні документи [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pension.kiev.ua/pillar2/p2.html 
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ваної системи Накопичувального фонду із залученням так зва-
них віртуальних суб’єктів – банку-зберігача й компаній з 
управління активами. При розробленні програмного забезпе-
чення враховано досвід функціонування недержавних пенсій-
них фондів в Україні, а також головні вимоги регуляторів з фу-
нкціонування накопичувальних систем. У цілому ж у перебігу 
експерименту створено й запроваджено в дослідну експлуата-
цію інтегровану систему адміністрування процесів оперативно-
го обліку й контролю за сплатою страхових внесків з їх персо-
ніфікацією в солідарній і накопичувальній системах. 

У Прикінцевих положеннях Закону України “Про зага-
льнообов’язкове державне пенсійне страхування” (п. 9) наведе-
но перелік вимог, виконання яких обумовлює прийняття закону 
про спрямування частини страхових внесків до Накопичуваль-
ного фонду. Зазначені вимоги стосуються:  

– обставин загальноекономічного характеру, насамперед 
стійкого економічного зростання країни й фінансової стабіль-
ності солідарної системи пенсійного страхування;  

– забезпечення конституційних гарантій щодо дотри-
мання прав громадян стосовно мінімального розміру пенсії та 
збереження рівня їх доходів при запровадженні накопичуваль-
ної системи;  

– виконання вимог щодо вжиття низки заходів організа-
ційно-фінансового і правового характеру, зокрема, створення 
інституційних компонентів функціонування накопичувальної 
системи пенсійного страхування й прийняття законодавчих і 
нормативних актів, необхідних для її функціонування. 

Згідно з названим Законом страхові внески до Накопи-
чувального фонду сплачуватимуться застрахованими особами, 
яким на день запровадження перерахування таких внесків ви-
повнилося не більше 35 років. Особи, які досягли пенсійного 
віку (крім тих, яким відстрочено час призначення пенсії за ві-
ком відповідно до закону), не можуть бути платниками страхо-
вих внесків до цього фонду. 

Максимальний розмір страхових внесків, що спрямову-
ватимуться до накопичувальної системи пенсійного страхуван-
ня, не може перевищувати 7 % від суми заробітної плати (дохо-
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ду), визначеної ч. 1 ст. 7 Закону України “Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання”. 

У подальшому перерахування страхових внесків до На-
копичувального фонду здійснюватиметься у разі одночасного 
підвищення заробітної плати застрахованій особі та лише піс-
ля виконання таких умов: 

а) забезпечення виплати пенсій у солідарній системі в 
розмірі, передбаченому ч. 3 ст. 46 Конституції України (не ни-
жче від прожиткового мінімуму, встановленого законом) з ура-
хуванням коштів Державного бюджету України;  

б) збалансованості бюджету Пенсійного фонду відпові-
дно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

в) створення інституційних компонентів функціонуван-
ня накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому 
числі: 

– повного впровадження системи персоніфікованого об-
ліку та створення системи автоматизованого звітування щодо 
стану накопичувальних пенсійних рахунків застрахованих осіб 
з урахуванням стану пенсійних активів; 

– створення програмно-технічного комплексу для сис-
теми збирання страхових внесків до Накопичувального фонду, 
сумісного з системою електронних переказів банків; 

– прийняття законодавчих актів, необхідних для функ-
ціонування накопичувальної системи пенсійного страхування; 

– призначення всіх членів Ради Накопичувального фонду; 
– проведення конкурсів та укладання договорів з компа-

ніями з управління активами, зберігачем та аудитором Накопи-
чувального фонду; 

– набуття досвіду роботи системи недержавного пенсій-
ного забезпечення; 

– забезпечення фінансування з державного бюджету 
втраченої частини страхових коштів у солідарній системі у 
зв’язку з перерахуванням частини страхових внесків до Нако-
пичувального фонду. 

Запровадження в пенсійній системі накопичувального 
складника дасть змогу забезпечити: а) можливість примно-
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жити страхові внески громадян і передати накопичений капі-
тал у їх власність із правом його успадкування, а також під-
вищити їх індивідуальну заінтересованість у сплаті таких вне-
сків (кожен накопичує для себе); б) формування джерела довго-
строкових інвестиційних ресурсів для національної економіки; 
в) запобігання зростанню фіскального навантаження на робо-
тодавців стосовно соціальних нарахувань на фонд оплати пра-
ці й поступовий перерозподіл навантаження зі сплати страхо-
вих внесків між роботодавцем і працівником.  

Втілення в життя загальнообов’язкової накопичувальної 
системи пенсійного страхування дозволить поліпшити пенсійне 
забезпечення майбутніх пенсіонерів, які не зможуть отримувати 
адекватні розміри пенсій виключно за рахунок солідарної пен-
сійної системи. Крім того, акумулювання коштів у Накопичува-
льному фонді, а у випадках, передбачених законом, і в недер-
жавних пенсійних фондах, створить потужне джерело довго-
тривалих інвестицій в економіку країни. При цьому запрова-
дження цієї системи зумовить зменшення дохідної частини в 
солідарній системі, що потребуватиме додаткових заходів з оп-
тимізації видаткової частини бюджету Пенсійного фонду при 
введенні другого рівня системи пенсійного забезпечення. 

 
7.2. Види пенсійних виплат з коштів накопичуваль-

ної системи пенсійного страхування  
 
Відповідно до ст. 54 Закону України “Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування” застрахована особа 
по досягненні пенсійного віку, а в разі відстрочення часу призна-
чення пенсії за віком відповідно до закону по його досягненні – з 
дня закінчення періоду такої відстрочки в солідарній системі 
має право на отримання довічної пенсії або одноразової випла-
ти за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 
страхування.  

За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 
страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних 
рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних пен-
сійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах – 



169 

суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення, здій-
снюються такі пенсійні виплати, як довічні пенсії й одноразова 
виплата. Накопичувальний пенсійний рахунок є частиною пер-
сональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, 
яка відображає стан пенсійних активів застрахованої особи в 
накопичувальній системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. Індивідуальний пенсійний рахунок – 
персоніфікований рахунок учасника недержавного пенсійного 
фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у ви-
значеному порядку з метою обліку накопичених на користь 
учасника пенсійних коштів. 

Довічна пенсія (ануїтет) – пенсійна виплата за рахунок 
коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному ра-
хунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, – 
на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного 
пенсійного фонду, сума й порядок виплати якої визначаються в 
договорі страхування довічної пенсії, укладеному зі страховою 
організацією. Вона сплачується особі по досягненні нею пенсій-
ного віку або членам її сім’ї чи спадкоємцям у передбачених за-
коном випадках. Особі, яка має право на довічну пенсію, призна-
чається один з видів довічної пенсії за її вибором. 

Страхування й виплата довічної пенсії здійснюється згі-
дно із Законом України “Про страхування” страховою організа-
цією, обраною застрахованою особою. Її розмір розраховується 
страховою організацією актуарно, виходячи із суми оплати до-
говору страхування довічної пенсії, з урахуванням: а) майбут-
нього інвестиційного доходу, забезпечуваного страховою орга-
нізацією; б) видатків, пов’язаних з подальшим інвестуванням 
зазначених сум; в) середньої для чоловіків і жінок величини 
тривалості життя. Актуарні розрахунки – фінансовий аналіз ко-
ротко- і довгострокових наслідків функціонування системи за-
гальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що 
містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зо-
бов’язань, довгостроковий прогноз стану та стабільності систе-
ми, докладний аналіз коротко- і довгострокових фінансових 
наслідків будь-яких змін у цій системі. Виплата пенсії здійсню-
ється в строки й у порядку, що визначені договором страхуван-
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ня довічної пенсії. Страхові організації, які провадять страху-
вання й виплату цієї пенсії, забезпечують свою платоспромож-
ність відповідно до законодавства про страхову діяльність. 

Одноразова виплата – пенсійна виплата, що здійсню-
ється в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку 
та в інших випадках на умовах і в порядку, визначених Законом 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання” за рахунок коштів Накопичувального фонду. 

Одноразова виплата учасникові накопичувальної систе-
ми за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 
страхування здійснюється в порядку, визначеному законом, а 
саме:  

1) територіальним органом Пенсійного фонду – за раху-
нок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійно-
му рахунку цього учасника;  

2) адміністратором відповідного недержавного пенсій-
ного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забез-
печення – за рахунок коштів, що обліковуються на індивідуаль-
ному пенсійному рахунку цього учасника. 

Якщо сума пенсійних коштів, що належать учасникові 
накопичувальної системи на момент набуття ним права на пен-
сію, не досягає мінімальної суми коштів, необхідної для оплати 
договору страхування довічної пенсії, визначеної Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, ця 
особа (а в разі її смерті – члени її сім’ї або спадкоємці) має пра-
во на отримання одноразової виплати. На вимогу учасника на-
копичувальної системи пенсійного страхування така виплата 
здійснюється в разі виїзду даної особи за кордон на постійне 
місце проживання.  

Якщо учасник накопичувальної системи пенсійного 
страхування визнаний інвалідом I або II групи і набуває право 
на пенсію по інвалідності в солідарній системі, належні йому 
пенсійні кошти накопичувальної системи використовуються за 
його вибором: або на здійснення одноразової виплати незалеж-
но від достатності обсягу такої суми коштів для оплати догово-
ру страхування довічної пенсії, або для оплати договору стра-
хування довічної пенсії. 
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У випадку визнання учасника накопичувальної системи 
пенсійного страхування інвалідом III групи належні йому пен-
сійні кошти використовуються ним по досягненні пенсійного 
віку на оплату договору страхування довічної пенсії, а за недо-
статності суми коштів для оплати такого договору – на здійс-
нення одноразової виплати. 

У разі смерті учасника накопичувальної системи пен-
сійного страхування до досягнення ним пенсійного віку належ-
ні йому пенсійні кошти накопичувальної системи успадкову-
ються в порядку, визначеному Цивільним кодексом України. 
Учасник накопичувальної системи вправі у будь-який час ви-
значити спадкоємцями одну або декілька фізичних осіб (неза-
лежно від наявності у нього з такими особами сімейних чи ро-
динних відносин), які у випадку його смерті мають право на 
отримання коштів в сумі, що обліковується на його накопичу-
вальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або 
на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недер-
жавному пенсійному фонді, а також визначити розмір часток, у 
яких ці кошти повинні бути розподілені між зазначеними осо-
бами. У такому разі учасник накопичувальної системи складає 
заповіт згідно з вимогами Цивільного кодексу України. 

Особи, які мають право на отримання у спадщину кош-
тів накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, що 
належить померлому учасникові, можуть подати заяву про їх 
зарахування на свій накопичувальний пенсійний рахунок у На-
копичувальному фонді або на індивідуальний пенсійний раху-
нок у недержавному пенсійному фонді. 

За відсутності в померлого учасника накопичувальної 
системи пенсійного страхування спадкоємців за законом і за 
заповітом належні йому кошти, обліковані на його накопичува-
льному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на 
індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержа-
вному пенсійному фонді, спрямовуються до резерву коштів для 
покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх пе-
ріодах. При цьому робиться відповідна позначка в його персо-
нальній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку. 

Для отримання одноразової виплати учасник накопичу-
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вальної системи пенсійного страхування чи його спадкоємці 
подають територіальному органу Пенсійного фонду або адміні-
страторові відповідного недержавного пенсійного фонду заяву 
й документи, що підтверджують їх право на отримання цієї ви-
плати. Перелік зазначених документів затверджується центра-
льним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 
Одноразова виплата здійснюється протягом десяти робочих 
днів з дня надходження заяви й необхідних документів. 

 
7.3. Договори страхування довічної пенсії 
 
Договір страхування довічної пенсії укладається між 

учасником накопичувальної системи пенсійного страхування і 
страховою організацією відповідно до законодавства про стра-
хову діяльність з урахуванням вимог, передбачених Законом 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання”, по досягненні цим учасником пенсійного віку. Для цьо-
го зазначений громадянин за місяць до досягнення пенсійного 
віку подає страховій організації заяву за формою, встановленою 
нею, і довідку Пенсійного фонду про суму коштів, облікованих 
на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичува-
льному фонді або ж довідку адміністратора недержавного пен-
сійного фонду про суму коштів на індивідуальному пенсійному 
рахунку в цьому фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсій-
ного забезпечення. 

У разі відстрочення дати призначення пенсії за віком 
учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має 
право укласти договір страхування довічної пенсії з більш піз-
нього часу, але не пізніше 70 років.  

Учасник накопичувальної системи пенсійного страху-
вання інформує територіальний орган Пенсійного фонду або 
адміністратора недержавного пенсійного фонду про обрану 
страхову організацію й подає письмову заяву про перерахуван-
ня зазначеній організації коштів з накопичувальної системи пе-
нсійного страхування для оплати договору страхування довіч-
ної пенсії.  

Територіальний орган Пенсійного фонду або адмініст-
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ратор відповідного недержавного пенсійного фонду зо-
бов’язаний не пізніше як через три робочі дні після надходжен-
ня такої заяви надати розпорядження банку-зберігачеві щодо 
перерахування обраній страховій організації коштів учасника 
накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, яка 
обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку в 
Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному 
рахунку у недержавному пенсійному фонді. Зберігач зо-
бов’язаний не пізніше як через три робочі дні після отримання 
такого розпорядження перерахувати зазначені кошти для опла-
ти договору страхування довічної пенсії. При порушенні вказа-
ного строку зберігач за власний рахунок повинен сплатити 
цьому учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки На-
ціонального банку України в розрахунку від суми, що підлягає 
перерахуванню, за кожен день прострочення платежу в поряд-
ку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України. 

У випадку неподання учасником накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування такої заяви протягом трьох міся-
ців з дня досягнення ним пенсійного віку територіальний орган 
Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного 
фонду зобов’язаний з’ясувати причину неподання ним заяви й 
запропонувати учасникові укласти договір страхування довіч-
ної пенсії. У разі відмови останнього від укладення такого до-
говору (крім випадків відмови у зв’язку з відстроченням дати 
призначення пенсії за віком) територіальний орган Пенсійного 
фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду само-
стійно укладає зі страховою організацією, обраною відповідно 
до встановленого порядку, договір страхування довічної пенсії 
на певний період на умовах, найбільш вигідних для учасника. 

Територіальний орган Пенсійного фонду або адмініст-
ратор недержавного пенсійного фонду перераховує страховій 
організації кошти в сумі, яка обліковується на його накопичу-
вальному пенсійному рахунку або на індивідуальному пенсій-
ному рахунку. Розміри страхових тарифів за договорами стра-
хування довічної пенсії не повинні перевищувати їх середніх 
показників, визначених Державною комісією з регулювання 
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ринків фінансових послуг України за погодженням з централь-
ним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 

Страхові організації, з якими Пенсійний фонд або від-
повідний недержавний пенсійний фонд укладає договір страху-
вання довічної пенсії, визначаються на конкурсних засадах у 
порядку, встановленому Державною комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг України спільно з центральним орга-
ном виконавчої влади у сфері соціальної політики й Антимоно-
польним комітетом України. 

Територіальний орган Пенсійного фонду або адмініст-
ратор недержавного пенсійного фонду має право відмовити 
учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування в 
наданні розпорядження зберігачеві щодо перерахування коштів 
страховій організації у випадках, якщо договір страхування до-
вічної пенсії укладено:  

а) з особою, яка не має права на одержання довічної  
пенсії;  

б) із страховою організацією, що не відповідає встанов-
леним вимогам для страхових організацій, які можуть здійсню-
вати страхування й виплату довічних пенсій;  

в) з порушенням законодавства або якщо договір супе-
речить вимогам останнього;  

г) якщо з територіальним органом Пенсійного фонду, 
адміністратором недержавного пенсійного фонду чи учасником 
накопичувальної системи вже укладено договір страхування 
довічної пенсії;  

д) якщо сума пенсійних коштів, що належить цьому 
учасникові, є меншою мінімальної суми коштів, необхідної для 
оплати договору страхування довічної пенсії;  

е) якщо такий учасник не виявив бажання додатково за 
свій рахунок перерахувати на накопичувальний пенсійний раху-
нок у Накопичувальному фонді кошти в сумі, якої не вистачає 
для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії. 

В інших випадках відмова в наданні розпорядження 
зберігачеві щодо перерахування коштів для оплати договору 
страхування довічної пенсії не допускається.  

Про відмову в перерахуванні коштів для оплати догово-
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ру страхування довічної пенсії територіальний орган Пенсійно-
го фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду 
письмово повідомляє учасника накопичувальної системи пен-
сійного страхування й відповідну страхову організацію. Відмо-
ва має бути належним чином обґрунтованою.  

Така відмова може бути оскаржена учасником або стра-
ховою організацією до виконавчої дирекції Пенсійного фонду, 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України або в судовому порядку. 

Відомості про укладення договору страхування довічної 
пенсії і перерахування коштів для його оплати вносяться до си-
стеми персоніфікованого обліку. Якщо договір страхування до-
вічної пенсії не укладено внаслідок смерті учасника накопичу-
вальної системи пенсійного страхування, визнання його безвіс-
но відсутнім або оголошення померлим, територіальний орган 
Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного 
фонду вживає заходів до виплати спадкоємцям належних тако-
му учасникові коштів. 

Якщо територіальним органом Пенсійного фонду або 
адміністратором недержавного пенсійного фонду з незалежних 
обставин не з’ясовано причини неподання учасником накопи-
чувальної системи пенсійного страхування заяви про укладення 
договору страхування довічної пенсії, належні йому кошти ви-
користовуються для інвестування з метою отримання доходу на 
користь цього учасника й обліковуються на його накопичува-
льному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на 
індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержа-
вному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пен-
сійного забезпечення. 

Національна комісія, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг України, щомісяця на вла-
сному веб-сайті оприлюднює інформацію про розміри страхо-
вих тарифів за договорами страхування довічних пенсій за ра-
хунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхуван-
ня, розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійно-
го віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу, 
що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, поточний 
фінансовий стан страхових організацій. 
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Страхова організація, що здійснює страхування довіч-
них пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи, опри-
люднює розміри страхових тарифів за договорами страхування 
довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи 
пенсійного страхування, розрахункові розміри довічних пенсій 
залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки інве-
стиційного доходу не пізніше як за десять днів до початку міся-
ця, в якому вони набирають чинності, і використовує ці ставки 
для всіх учасників накопичувальної системи пенсійного страху-
вання, які мають намір укласти договір страхування довічної 
пенсії протягом наступного місяця. 

 
7.4. Довічні пенсії 
 
Страхова організація, що здійснює виплати довічних 

пенсій, зобов’язана пропонувати учасникові накопичувальної 
системи пенсійного страхування такі види довічних пенсій:  
1) довічна пенсія з установленим періодом; 2) довічна обумов-
лена пенсія; 3) довічна пенсія подружжя. Учасник накопичува-
льної системи пенсійного страхування має право вільного ви-
бору одного із зазначених видів пенсій.  

Довічна пенсія з установленим періодом – щомісячна 
виплата, здійснювана протягом життя пенсіонера, але не ме-
нше ніж протягом десяти років з дня її призначення. У випадку 
смерті пенсіонера право на її отримання протягом установлено-
го періоду мають спадкоємці, вказані в договорі страхування 
довічної пенсії або визначені відповідно до Цивільного кодексу 
України.  

Довічна обумовлена пенсія – щомісячна виплата, здійс-
нювана протягом життя пенсіонера. Якщо її загальна сума, 
виплачена пенсіонерові на момент смерті, є меншою, ніж сума, 
обумовлена в договорі страхування довічної пенсії, різниця ко-
штів між зазначеними сумами виплачується спадкоємцям, ука-
заним у договорі страхування довічної пенсії або визначеним 
відповідно до Цивільного кодексу України.  

Довічна пенсія подружжя – щомісячна виплата, здійс-
нювана протягом життя пенсіонера, а після його смерті – йо-
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го дружині (чоловіку), яка (який) досягла (досяг) пенсійного ві-
ку, протягом її (його) життя.  

Вид довічної пенсії, обраний учасником накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування, зазначається в договорі її 
страхування, в ньому обов’язково зазначається також ставка 
інвестиційного доходу, що застосовується для розрахунку об-
раної пенсії. Страхова організація розраховує розмір довічної 
пенсії протягом трьох робочих днів з дня отримання коштів на 
оплату договору її страхування. Страховій організації заборо-
няється вимагати від учасника накопичувальної системи пен-
сійного страхування довідку про стан його здоров’я. Крім того, 
вона не має права відмовити учасникові накопичувальної сис-
теми в укладенні договору страхування будь-якого з видів дові-
чної пенсії, передбачених законом. Дострокове припинення дії 
цього договору за бажанням сторін забороняється.  

 
Контрольні питання 

 
1. Суть накопичувальної системи пенсійного страхування. 
2. Загальна характеристика видів пенсійних виплат з 

коштів накопичувальної системи пенсійного страхування. 
3. Назвіть умови й розкрийте порядок отримання одно-

разової виплати. 
4. Який порядок укладення й оплати договору страху-

вання довічної пенсії? 
5. Дайте визначення поняття “довічна пенсія” та назвіть 

її види. 
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Р о з д і л  8. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. 
НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ФОНД 

 
8.1. Правовий статус Пенсійного фонду України 
 
Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. в СРСР виникла проблема 

пошуку небюджетних джерел для фінансування пенсій. Як засвід-
чує зарубіжний досвід, найбільш ефективним фінансовим меха-
нізмом у солідарній пенсійній системі виявився персоніфікова-
ний розподіл через суспільні страхові фонди надходжень від 
працездатної частини населення на користь пенсіонерів. Такий 
підхід фінансування пенсійних виплат і було закладено у Законі 
СРСР “Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР”, який був 
ухвалений 15.05.1990 р. і набрав чинності з 01.01.1991 р. За ним 
джерелом коштів для фінансування пенсій став не Державний 
бюджет, як це було раніше, а Пенсійний фонд як самостійна 
фінансова система, що формується за рахунок страхових внес-
ків підприємств і громадян. Уперше було передбачено, що од-
нією з умов одержання права на трудову пенсію є умова сплати 
страхових внесків до Пенсійного фонду. 

Фактично Пенсійний фонд СРСР функціонував лише 
один рік і припинив свою діяльність після розпаду СРСР. Неза-
лежні держави, що утворилися на теренах останнього, у тому 
числі й Україна, утворили власні пенсійні фонди, діяльність 
яких має національні правові, економічні й організаційні особ-
ливості. Протягом 1991 р. було сформовано структуру центра-
льного апарату Українського республіканського відділення Пе-
нсійного фонду СРСР у складі трьох управлінь, чотирьох само-
стійних відділів і ревізійної комісії. Крім того, 28.12.1992 р. в 
Автономній Республіці Крим, областях, у м. Києві утворено 
філії Українського відділення, у складі яких працювали упов-
новажені по районах, містах, районах у містах. На базі Україн-
ського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР і 
на виконання постанови Верховної Ради України “Про порядок 
введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” 
від 06.12.1991 р. був створений Пенсійний фонд України. У 
1999 р. – розмежовано джерела фінансування пенсій за різними 
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пенсійними програмами між бюджетом Пенсійного фонду та 
Державним бюджетом України. На протязі 2001-2002 рр. здійс-
нено передачу органам Пенсійного фонду функцій з призначен-
ня та виплати пенсій. У 2007 р. передано до Пенсійного фонду 
України функції з призначення і виплати пенсій та грошового 
забезпечення від 13 відомчих силових і судових органів. Із січ-
ня 2011 р. запроваджено сплату єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування*. 

Пенсійний фонд України є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політи-
ки України. 

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією й за-
конами України, актами Президента, Кабінету Міністрів Украї-
ни, наказами Міністерства соціальної політики України, інши-
ми актами законодавства України, а також дорученнями Прези-
дента України та Міністра соціальної політики України. 

Відповідно до п. 3 Положення про Пенсійний фонд 
України, затвердженого Указом Президента України від 
06.04.2011 р. № 384/2011, основними завданнями Пенсійного 
фонду України є:  

– реалізація державної політики з питань пенсійного за-
безпечення та ведення персоніфікованого обліку надходжень 
від сплати єдиного внеску; 

– внесення пропозицій Міністру соціальної політики 
України щодо формування державної політики з питань пенсій-
ного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають зага-
льнообов’язковому державному соціальному страхуванню; 

– керівництво та управління солідарною системою зага-
льнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

– призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного дові-
чного грошового утримання суддям у відставці та підготовка 
документів для їх виплати; 

– забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансу-

                                                            

* Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України. 
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вання та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, 
які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів 
Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених зако-
нодавством; 

– ефективне та цільове використання коштів, удоскона-
лення методів фінансового планування, звітності та системи 
контролю за витрачанням коштів; 

– забезпечення надходжень від сплати збору на загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування, ведення обліку 
цих надходжень, інших коштів відповідно до законодавства та 
здійснення контролю за їх сплатою, забезпечення ведення ре-
єстру застрахованих осіб; 

– виконання інших завдань, визначених законами Укра-
їни та покладених на Пенсійний фонд України Президентом 
України. 

Відповідно до покладених на нього завдань Пенсійний 
фонд України:  

1) вивчає та аналізує ситуацію у сфері пенсійного забез-
печення, забезпечує проведення щорічних актуарних розрахун-
ків фінансового стану системи загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування; 

2) розробляє проект бюджету Пенсійного фонду Украї-
ни, складає звіт про його виконання та подає їх у встановлено-
му порядку Міністру соціальної політики України для внесення 
на розгляд Кабінету Міністрів України, здійснює ефективний 
розподіл фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення; 

3) організовує роботу з формування, автоматизованого 
оброблення інформації в системі Пенсійного фонду України; 

4) здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних 
реєстру застрахованих осіб; 

5) організовує, координує та контролює роботу голо-
вних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Рес-
публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь 
у районах, містах, районах у містах, а також управлінь у містах 
та районах; 

6) забезпечує проведення конкурсного відбору банків, 
які здійснюють виплату та доставку пенсій; 
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7) вживає відповідно до законодавства і міжнародних 
договорів України заходів до переказування пенсій громадянам, 
які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати 
пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають 
в Україні; 

8) здійснює у межах своїх повноважень контроль за ці-
льовим використанням коштів Пенсійного фонду України, ін-
ших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного 
довічного грошового утримання суддям у відставці; 

9) аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати 
єдиного внеску, організовує взаємодію та обмін інформацією з 
Міністерством доходів і зборів України та іншими державними 
органами з питань нарахування та сплати єдиного внеску, пер-
соніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску, 
розрахунку показників середньої заробітної плати працівників 
для призначення пенсії; 

10) подає в установленому законодавством порядку Мі-
ністерству соціальної політики України пропозиції щодо зміни 
розміру єдиного внеску та щодо розподілу коштів від його 
сплати, що спрямовуються на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування; 

11) подає Міністерству пропозиції щодо застосування 
законодавства про ведення обліку застрахованих осіб у системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та 
разом із Міністерством дає роз’яснення з питань призначення, 
перерахунку та виплати пенсій; 

12) встановлює і підтримує міжнародні зв’язки з міжна-
родними організаціями, за погодженням із Міністром соціаль-
ної політики України укладає угоди з відповідними органами 
іноземних держав про співробітництво у сфері пенсійного за-
безпечення та з інших питань, що належать до компетенції Пе-
нсійного фонду України; 

13) організовує професійну підготовку та підвищення 
кваліфікації працівників Пенсійного фонду України, узагаль-
нює та поширює прогресивні форми і методи роботи; 

14) вносить пропозиції Міністерству та іншим центра-
льним органам виконавчої влади щодо розроблення прогнозних 
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показників економічного і соціального розвитку України та 
проекту Державного бюджету України, Міністерству доходів і 
зборів України щодо ведення обліку сплати єдиного внеску, 
формування та подання звітності в частині ведення обліку за-
страхованих осіб у системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; 

15) проводить у межах своїх повноважень інформацій-
но-роз’яснювальну роботу серед населення; 

16) готує звітність, передбачену законодавством; 
17) здійснює інші повноваження, визначені законами 

України та покладені на Пенсійний фонд України Президентом 
України. 

Пенсійний фонд України у межах своїх повноважень, на 
основі і на виконання Конституції та законів України, актів і 
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів Украї-
ни, наказів Міністерства соціальної політики України та дору-
чень Міністра соціальної політики України видає акти органі-
заційно-розпорядчого характеру, які Голова Правління Пенсій-
ного фонду підписує та організовує і контролює їх виконання. 
Проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду України 
погоджуються з Міністерством соціальної політики України. 
Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України підляга-
ють державній реєстрації в порядку, встановленому законодав-
ством. Нормативно-правовий акт подається на державну реєст-
рацію у п’ятиденний строк після його прийняття у трьох примі-
рниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавст-
вом порядку копії розпорядчого документа (наказу, розпоря-
дження, рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним 
положення (інструкції, порядку тощо) і додатків до них. На 
державну реєстрацію не подаються акти: а) персонального ха-
рактеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення 
з неї, заохочення працівників тощо); б) дія яких вичерпується 
одноразовим застосуванням, крім актів про затвердження по-
ложень, інструкцій та інших, що містять правові норми; в) опе-
ративно-розпорядчого характеру (разові доручення); г) якими 
доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішен-
ня вищестоящих органів; д) спрямовані на організацію вико-



183 

нання рішень вищестоящих органів і власних рішень мініс-
терств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових 
правових норм; е) рекомендаційного, роз’яснювального та ін-
формаційного характеру, нормативно-технічні документи. Рі-
шення, прийняті в межах повноважень Фонду, обов’язкові для 
виконання центральними й місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами й організаціями незалежно від форми їх власності, а 
також громадянами. 

Джерелами формування коштів Пенсійного фонду є: 
1) надходження від сплати єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування, що спрямовують-
ся на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у 
розмірах, визначених законом, крім частини страхових внесків, 
що спрямовується до накопичувальної системи пенсійного 
страхування; 

2) інвестиційний дохід, який отримується від інвесту-
вання резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсій-
ного фонду в майбутніх періодах; 

3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що 
перераховуються до Пенсійного фонду; 

4) кошти, сплачені виконавчій дирекції Пенсійного фо-
нду за надання послуг з адміністрування Накопичувального 
фонду та послуг недержавним пенсійним фондам – суб’єктам 
другого рівня системи пенсійного забезпечення; 

5) суми від фінансових санкцій та пені (крім сум пені, 
сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його 
вини сум страхових внесків застрахованої особи до накопичу-
вальної системи пенсійного страхування), застосованих до 
юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого по-
рядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та 
використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адмініс-
тративних стягнень, накладених відповідно до закону на поса-
дових осіб та громадян за ці порушення; 

6) благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 
7) добровільні внески; 
8) інші надходження відповідно до законодавства. 
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Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу 
Державного бюджету України. 

Кошти Пенсійного фонду використовуються на: виплату 
пенсій; надання соціальних послуг; фінансування адміністрати-
вних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на 
органи Пенсійного фонду; оплату послуг з виплати та доставки 
пенсій; формування резерву коштів Пенсійного фонду. 

 
8.2. Організація Пенсійного фонду України 
 
Керівництво діяльністю Пенсійного фонду здійснюється 

Правлінням. Голова Правління та його заступники признача-
ються на посади за поданням Прем’єр-міністра України, внесе-
ним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики Укра-
їни, і звільняються з посад Президентом України. 

Правління Пенсійного фонду України:  
1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійно-

го фонду України; 
2) затверджує за погодженням із Міністром соціальної 

політики України річний план роботи Пенсійного фонду Украї-
ни, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних 
цілей його діяльності відповідно до визначених завдань; 

3) приймає у межах своїх повноважень постанови, за-
тверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові 
акти Пенсійного фонду України; 

4) заслуховує звіти керівників головних управлінь Пен-
сійного фонду України в Автономній Республіці Крим, облас-
тях, містах Києві та Севастополі про результати їх діяльності; 

5) затверджує положення про територіальні органи Пен-
сійного фонду України; 

6) затверджує статути (положення) підприємств, уста-
нов та організацій, що належать до сфери управління Пенсійно-
го фонду України, контролює додержання їх вимог; 

7) приймає рішення з інших питань діяльності Пенсій-
ного фонду України. 

Засідання Правління Фонду скликаються за необхіднос-
ті, але не рідше одного разу на квартал. Правління правомочне 
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приймати рішення за наявності на засіданні не менш двох тре-
тин його членів. Рішення приймаються більшістю голосів при-
сутніх на засіданні членів Правління.  

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фа-
хових консультацій з основних питань діяльності у Пенсійному 
фонді України можуть утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи. Рішення про утворення та лік-
відацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, поло-
ження про них затверджуються Головою Правління. 

Головні управління Пенсійного фонду України в АРК, об-
ластях, містах Києві та Севастополі разом з управліннями Пен-
сійного фонду України в районах, містах і районах у містах 
утворюють систему територіальних органів Пенсійного фонду. 

Основні завдання головних управлінь Фонду: 
1) забезпечення у відповідному регіоні збору та ведення 

обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування та інших коштів 
відповідно до законодавства, призначених для пенсійного за-
безпечення; 

2) забезпечення призначення (перерахунку) пенсій, що-
місячного довічного грошового утримання суддям у відставці 
та підготовка документів для їх виплати; 

3) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансу-
вання та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, 
які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів 
Фонду та інших джерел, визначених законодавством; 

4) ефективне та цільове використання коштів, удоскона-
лення методів фінансового планування, звітності та системи 
контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного 
забезпечення; 

5) забезпечення функціонування Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
інформаційних систем та телекомунікаційних мереж Фонду. 

Управління під час виконання покладених на нього за-
вдань взаємодіє з Радою міністрів АРК, місцевими державними 
адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а та-
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кож підприємствами, установами, організаціями на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  

Управління очолює начальник, який призначається на 
посаду Правлінням Фонду за погодженням із Міністром соціаль-
ної політики України та головою відповідної місцевої державної 
адміністрації, звільняється з посади Головою Правління Фонду 
за погодженням із Міністром соціальної політики України. 

Постійно діючим консультативно-дорадчим органом 
для обговорення найважливіших питань діяльності управління, 
забезпечення координації роботи його структурних підрозділів і 
підвідомчих органів є колегія при начальникові управління, яка 
діє на громадських засадах. Колегія утворюється відповідно до 
наказу начальника у складі 7-11 осіб. Її персональний склад за-
тверджується Головою Правління Фонду за поданням началь-
ника управління. До складу колегії можуть включатись інші 
відповідальні працівники управління, підвідомчих органів, 
представники місцевих органів виконавчої влади й органів міс-
цевого самоврядування, установ та організацій, діяльність яких 
пов’язана з вирішенням питань, що належать до компетенції 
Фонду, представники від сторін соціального діалогу.  

Завдання колегії при начальникові управління:  
– визначення перспективних і поточних напрямів робо-

ти управління та його підвідомчих органів, розгляд результатів 
їх діяльності, розроблення пропозицій по вдосконаленню орга-
нізації роботи управління, а в разі потреби подання їх на роз-
гляд Правління Фонду, місцевих органів виконавчої влади й 
органів місцевого самоврядування;  

– контроль за виконанням управлінням та його підвідо-
мчими органами постанов Правління, наказів і розпоряджень 
Фонду;  

– заслуховування звітів про діяльність структурних під-
розділів управління та його підвідомчих органів;  

– розгляд питань своєчасного і в повному обсязі надхо-
дження єдиного внеску, фінансових санкцій, платежів до бю-
джету Фонду, фінансування видатків на виплату пенсій, допо-
моги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавст-
вом здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, 
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визначених законодавством, призначення (перерахунку) і ви-
плати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання 
суддям у відставці;  

– забезпечення координації діяльності структурних під-
розділів управління та його підвідомчих органів;  

– координація діяльності управління з місцевими орга-
нами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, 
правоохоронними органами, іншими відповідними установами 
й організаціями;  

– розгляд інших питань, що стосуються діяльності 
управління та його підвідомчих органів.  

Засідання колегії проводяться за необхідності, але не рід-
ше одного разу в квартал. Колегія правочинна приймати рішен-
ня за наявності на засіданні не менше половини її членів. Її  
рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала 
більшість присутніх на її засіданні членів. Ці рішення оформ-
ляються протоколом і впроваджуються відповідно до наказу 
начальника управління.  

Основні завдання управлінь Пенсійного фонду України в 
районах, містах і районах у містах: 

а) облік платників єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування та збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування;  

б) збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення; 

в) призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного дові-
чного утримання суддям у відставці й підготовка документів 
для їх виплати;  

г) забезпечення своєчасного й у повному обсязі фінан-
сування й виплати пенсій, допомоги на поховання та інших ви-
плат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок ко-
штів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;  

д) ефективне й цільове використання коштів Фонду, ін-
ших коштів, призначених для виплати пенсій і щомісячного 
довічного грошового утримання суддям у відставці, вдоскона-
лення методів фінансового планування, звітності й системи ко-



188 

нтролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного 
забезпечення;  

е) забезпечення функціонування в районі (місті) Держа-
вного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

Управління очолює начальник, який призначається на 
посаду і звільняється з неї начальником відповідного регіона-
льного управління Фонду за погодженням з головою відповід-
ної місцевої державної адміністрації та Фондом.  

Постійно діючим консультативно-дорадчим органом є 
Комісії Пенсійного фонду України з питань розгляду скарг гро-
мадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пен-
сійного забезпечення. Вона утворюється у складі не менше 
п’яти осіб, а її персональний склад затверджується наказом Пе-
нсійного фонду України. Головою Комісії за посадою є дирек-
тор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду. 
У її роботі можуть брати участь за згодою з правом дорадчого 
голосу представники міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, а також представники громадських організа-
цій ветеранів та пенсіонерів, профспілок, які входять до складу 
Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок 
та профспілкових профоб’єднань, та роботодавців. 

Основними завданнями Комісії є: розгляд скарг грома-
дян на рішення головних управлінь Пенсійного фонду України 
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Сева-
стополі; внесення рекомендацій Голові Правління Пенсійного 
фонду України або іншій особі, яка уповноважена приймати 
рішення за результатами розгляду скарги. 

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на 
ньому присутня більша половина її членів. Рішення Комісії 
приймається більшістю голосів  присутніх на її засіданні членів. 
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головую-
чого на засіданні. На засіданні Комісії приймається одне з таких 
рішень: а) рекомендувати задовольнити скаргу; б) рекоменду-
вати відмовити у задоволенні скарги; в) рекомендувати привес-
ти матеріали пенсійної справи особи у відповідність до норм 
чинного законодавства у разі виявлення помилок при обчис-
ленні пенсії, про які не зазначено в скарзі.  
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8.3. Нагляд за додержанням вимог пенсійного зако-
нодавства. Оскарження рішень органів Пенсійного фонду 
України 

 
Нагляд за додержанням вимог законодавства під час 

призначення (перерахунку) й виплати пенсій органами Пенсій-
ного фонду України провадиться за такими напрямами, як: а) 
правильність та своєчасність призначення (перерахунку) пен-
сій і б) нарахування, виплати і припинення виплати пенсій. 

Нагляд за правильністю і своєчасністю призначення 
(перерахунку) пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріа-
лів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду 
України прийнято рішення про призначення (перерахунок) або 
відмову в призначенні (перерахунку) пенсії чи відстрочку часу 
її призначення згідно із законами, за якими органами Фонду 
призначаються (перераховуються) пенсії. При цьому перевіря-
ється відповідність прийнятого рішення законодавчим і норма-
тивно-правовим актам і дотримання установленого законодав-
ством порядку оформлення документів для призначення (пере-
рахунку) пенсій.  

Під час здійснення нагляду за правильністю і своєчасні-
стю нарахування виплати і припинення виплати пенсії прово-
дяться перевірки правильності:  

а) нарахування і складання документів для виплати пен-
сій через підприємства, установи й організації, що здійснюють 
виплату й доставку пенсій;  

б) виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні 
місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кор-
дон та в інших випадках;  

в) виплати пенсій особам, які перебувають на повному 
державному утриманні;  

г) проведення відрахувань з пенсій та утримання надмі-
ру виплачених сум; 

д) виплати допомоги на поховання й виплати недоотри-
маної пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера;  

е) здійснення індексації пенсії.  
Перевірки проводяться відповідно до графіків, пого-
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джених з органами Пенсійного фонду України. Їх строки стано-
влять не менше 12 робочих днів на місяць, а в разі потреби цей 
термін може бути продовжений за погодженням сторін на строк 
не більше п’яти робочих днів. Право на проведення перевірок 
мають працівники органів праці й соціального захисту населен-
ня, до функціональних обов’язків яких входить здійснення на-
гляду або координація роботи з нагляду. При виконанні цих 
обов’язків указані працівники повинні мати документ, який за-
свідчує їх особу, та направлення на перевірку, підписане керів-
ником відповідного органу праці й соціального захисту насе-
лення. Цими працівниками протягом двох  днів після закінчен-
ня перевірки оформляється акт перевірки правильності призна-
чення (перерахунку) й виплати пенсій. 

До акта перевірки не входять порушення, виявлені ор-
ганами Пенсійного фонду України до початку її проведення. За 
наявності заперечень щодо акта керівник органу Пенсійного 
фонду, де проходила перевірка, підписує акт перевірки зі свої-
ми зауваженнями, які додаються до останнього в письмовій фо-
рмі. У разі непідписання акта перевірки протягом п’яти робо-
чих днів з дня його реєстрації в органах Фонду цей документ 
вважається підписаним. Керівник органу праці й соціального 
захисту населення розглядає подані зауваження й у місячний 
термін повідомляє орган Пенсійного фонду України, де здійс-
нювалась перевірка, про результати розгляду. Порушення, до 
яких надані обґрунтовані зауваження, не входять до звіту про 
результати проведення перевірок.  

Органи праці й соціального захисту населення щоквар-
тально складають письмовий звіт про результати проведення 
перевірок, який затверджується начальником відповідного ор-
гану. Одночасно проводиться аналіз вжитих органами Пенсій-
ного фонду України заходів по усуненню виявлених порушень. 
Звіти про результати проведення перевірок районні й районні в 
містах управління праці й соціального захисту населення на-
правляють головним управлінням праці та соціального захисту 
населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню 
соціального захисту населення Київської міської держадмініст-
рації й управлінню праці й соціального захисту населення Се-
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вастопольської міської держадміністрації, Міністерству соціа-
льної політики АРК, які направляють Міністерству соціальної 
політики України узагальнену інформацію, а її копію – до голо-
вних управлінь Пенсійного фонду України в АРК, областях, 
містах Києві й Севастополі.  

Якщо громадянин вважає, що орган, який призначає пе-
нсію, прийняв рішення, яке суперечить законодавству про пен-
сійне забезпечення або виходить за межі його компетенції, 
встановленої законом, він має право його оскаржити в органі 
Пенсійного фонду України вищого рівня. Скарга подається гро-
мадянином особисто або законним представником відповідно 
до законодавства або представником, який діє на підставі вида-
ної йому довіреності, посвідченої нотаріально. Її подання не 
позбавляє заявника права звернутися до суду згідно з чинним 
законодавством. Скарга на рішення управлінь Пенсійного фон-
ду України в районах, містах і районах у містах подається до 
головних управлінь Пенсійного фонду в АРК, областях, містах 
Києві й Севастополі, а на рішення останніх – до Пенсійного 
фонду України й супроводжується документами, що свідчать 
про прийняття неправильних рішень. Вона може бути подана до 
органу Пенсійного фонду України вищого рівня протягом од-
ного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного 
місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.  

У скарзі має бути зазначено: а) прізвище, ім’я, по бать-
кові, місце проживання заявника; б) найменування органу Пен-
сійного фонду України, яким прийнято рішення; в) суть пору-
шеної вимоги; г) інформація про оскарження рішення органу 
Пенсійного фонду України в суді (у разі його оскарження). Ска-
рга надсилається до органу Пенсійного фонду України поштою 
або передається заявником особисто. Скарга, оформлена без 
дотримання цих вимог, що не дає можливості розглянути її по 
суті, повертається заявникові з відповідними обґрунтуваннями 
не пізніше десяти днів від дня її отримання.  

Якщо питання, порушені у скарзі, одержаній органом 
Пенсійного фонду України, не належать до його повноважень, 
така скарга не пізніше ніж через п’ять робочих днів пересилаєть-
ся за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про 
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що повідомляється заявникові. Не розглядаються повторні звер-
нення одним і тим же органом Пенсійного фонду України від 
одного й того ж заявника з одного й того ж питання, якщо перше 
вирішене по суті, про що виноситься рішення про припинення 
розгляду такого звернення й повідомляється заявникові.  

За бажанням особи скарга може бути розглянута Комісі-
єю з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пен-
сійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, утворе-
ною при Пенсійному фонді України або при регіональних орга-
нах Пенсійного фонду України. Рішення Комісії, прийняте за 
розглядом скарги, носить рекомендаційний характер. 

Орган Пенсійного фонду України зобов’язаний прийня-
ти мотивоване рішення й надіслати його не пізніше одного мі-
сяця від дня надходження скарги на адресу заявника поштою 
або віддати йому під розписку. Якщо в місячний термін вирі-
шити порушені у скарзі питання неможливо, орган Пенсійного 
фонду України може прийняти рішення про продовження стро-
ків розгляду скарги, про що письмово має повідомити заявника 
до закінчення 30-денного строку. При цьому загальний термін 
розгляду скарги не може перевищувати 45 днів.  

Орган Пенсійного фонду України при розгляді скарги за-
явника перевіряє законність і обґрунтованість оскаржуваного 
рішення і приймає одне з таких рішень: а) залишити скаргу без 
задоволення; б) повністю або частково задовольнити її. У  
разі повного або часткового задоволення скарги органу, що 
призначає пенсії, даються розпорядження про вчинення відпо-
відних дій.  

Рішення за розглядом скарги заявника приймає керівник 
відповідного органу Пенсійного фонду або його заступник від-
повідно до розподілу функціональних повноважень. Скарги Ге-
роїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної 
Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються Го-
ловою Правління Пенсійного фонду України або начальниками 
регіональних органів Фонду особисто. У випадку повного або 
часткового задоволення скарги до рішення додаються розпоря-
дження органу Пенсійного фонду України, рішення якого ска-
совано, про вчинення відповідних дій. Інформація, яка стала 
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відома посадовим особам під час розгляду скарг, є конфіден-
ційною й не підлягає розголошенню.  

Порядок розгляду органами Пенсійного фонду України 
скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та 
заяв страхувальників при узгодженні ними вимоги про сплату 
недоїмки зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування затверджено постановою Прав-
ління Пенсійного фонду від 19.12.2003 р. № 21-2. А Порядок 
розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення 
про накладення штрафу, нарахування пені та заяв платників при 
узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
затверджено постановою Правління Пенсійного фонду від  
08.10.2010 р. № 22-7. 

 
8.4. Правовий статус Накопичувального пенсійного 

фонду 
 
Накопичувальний пенсійний фонд – цільовий позабю-

джетний фонд, який створюється відповідно до Закону Украї-
ни “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, 
акумулює страхові внески застрахованих осіб, що облікову-
ються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестують-
ся з метою отримання інвестиційного доходу на користь за-
страхованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для 
оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових 
виплат застрахованим особам, а у передбачених законодавст-
вом випадках членам їх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі. 
Накопичувальний фонд створюється Пенсійним фондом як ці-
льовий позабюджетний фонд. 

Згідно зі ст. 79 Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування” джерелами фор-
мування коштів Накопичувального фонду є:  

1) страхові внески до накопичувальної системи пенсій-
ного страхування; 

2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті ро-
зміщення та інвестування коштів накопичувальної системи пен-
сійного страхування; 
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3) суми пені, сплаченої страхувальником за несвоєчасне 
перерахування сум страхових внесків на рахунок для другого 
рівня системи пенсійного забезпечення на користь учасників 
накопичувальної системи пенсійного страхування. 

Кошти накопичувальної системи пенсійного страхуван-
ня використовуються для: 

1) інвестування з метою отримання інвестиційного до-
ходу на користь учасників накопичувальної системи пенсійного 
страхування; 

2) оплати договорів страхування довічних пенсій або 
здійснення одноразових виплат; 

3) оплати послуг компаній з управління активами Накопи-
чувального фонду або відповідного недержавного пенсійного фо-
нду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення; 

4) оплати послуг зберігача Накопичувального фонду або 
відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта друго-
го рівня системи пенсійного забезпечення; 

5) оплати послуг із проведення планової аудиторської 
перевірки Накопичувального фонду або недержавного пенсій-
ного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забез-
печення; 

6) оплати послуг радника з інвестиційних питань; 
7) оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду 

з адміністрування Накопичувального фонду, у тому числі на 
проведення конкурсів, у порядку та розмірах, встановлених Ра-
дою Накопичувального фонду, або оплати послуг з адміністру-
вання недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня 
системи пенсійного забезпечення (крім випадків, якщо адмініс-
трування здійснює юридична особа – одноосібний засновник). 

Забороняється використання коштів накопичувальної 
системи пенсійного страхування для забезпечення виплати пен-
сій та надання соціальних послуг із солідарної системи, на ви-
плату пенсій на визначений строк у системі недержавного пен-
сійного забезпечення та на інші цілі, не передбачені Законом 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання”.  

Кошти накопичувальної системи пенсійного страхуван-
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ня є власністю учасників накопичувальної системи пенсійного 
страхування в сумі, що обліковується на їх накопичувальних 
пенсійних рахунках в Накопичувальному фонді або на індиві-
дуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пен-
сійних фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного 
забезпечення. Право власності учасника накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування на належну частку пенсійних ко-
штів накопичувальної системи пенсійного страхування, що об-
ліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в 
Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному 
рахунку в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого 
рівня системи пенсійного забезпечення, реалізується згідно із 
Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, а у разі смерті такого учасника право власності 
спадкоємців на його пенсійні кошти реалізується відповідно до 
цього Закону та Цивільного кодексу України. 

Вищим колегіальним органом управління накопичува-
льною системою загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування є Рада Накопичувального фонду. До її складу вхо-
дять 14 осіб, які на пропорційній основі призначаються Прези-
дентом і Верховною Радою України. Президент України при-
значає сім членів Ради Накопичувального фонду шляхом при-
йняття відповідного указу – по одному представнику від 
центральних органів виконавчої влади у сфері праці та соціаль-
ної політики, фінансів, економіки та з питань європейської інте-
грації, національної комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, Ради національної безпеки 
і оборони України та Пенсійного фонду. Верховна Рада України 
призначає шляхом прийняття відповідної постанови сім членів 
Ради Накопичувального фонду, в тому числі по одному пред-
ставнику від застрахованих осіб, роботодавців та Національно-
го банку України. Членом Ради може бути особа, яка має вищу 
освіту в галузі економіки, фінансів або права і при цьому має 
досвід роботи в органі законодавчої влади або на керівних по-
садах у центральних органах виконавчої влади, у фінансових 
установах, у профспілкових об’єднаннях чи має досвід наукової 
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роботи за фінансовою, економічною або юридичною темати-
кою. Не може бути членом Ради особа, яка була засуджена за 
умисні злочини або позбавлена права займати певні посади чи 
провадити певну діяльність. Члени Ради Фонду здійснюють по-
вноваження на громадських засадах, строк їх повноважень ста-
новить шість років. 

На першому засіданні Ради Накопичувального фонду зі 
складу її членів обираються голова та його заступник на строк 
їх повноважень шляхом відкритого голосування простою біль-
шістю голосів від загальної чисельності присутніх. Кожен член 
Ради має один голос. 

До виключних повноважень Ради Накопичувального фо-
нду належить:  

1) визначення за результатами конкурсу компаній з 
управління активами, радника з інвестиційних питань, зберіга-
ча, аудитора Накопичувального фонду; 

2) затвердження умов проведення і технічного завдання 
конкурсу з вибору компаній з управління активами, радника з 
інвестиційних питань, зберігача, аудитора Накопичувального 
фонду; 

3) прийняття рішення про залучення радника з інвести-
ційних питань, визначення порядку його залучення, затвер-
дження його та умов договору з ним; 

4) прийняття рішення про припинення зберігачем вико-
нання розпоряджень компанії з управління активами Накопичу-
вального фонду; 

5) заслуховування та затвердження щорічних звітів про 
результати роботи компаній з управління активами, зберігача та 
радника з інвестиційних питань; 

6) затвердження основних напрямів інвестиційної полі-
тики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фо-
нду і змін до них; 

7) прийняття рішення про дострокове проведення кон-
курсів для обрання компаній з управління активами, радника з 
інвестиційних питань і зберігача; 

8) затвердження кошторису на технічне та матеріальне 
забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду, розміру 
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оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, 
пов’язаних з наданням послуг з адміністрування Накопичува-
льного фонду, та відсотка відрахувань із страхових внесків, 
пов’язаних з адміністративними видатками Накопичувального 
фонду; 

9) заслуховування звіту виконавчої дирекції Пенсійного 
фонду про надання послуг з адміністрування Накопичувального 
фонду, внесення Правлінню Пенсійного фонду рекомендацій та 
пропозицій щодо вдосконалення послуг з адміністрування На-
копичувального фонду і про стан накопичувальної системи пе-
нсійного страхування, затвердження такого звіту; 

10) застосування відкладального вето стосовно рішень, 
прийнятих суб’єктами накопичувальної системи пенсійного 
страхування з порушенням законодавства про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування, які можуть заподі-
яти шкоду застрахованим особам; 

11) затвердження Регламенту Ради Накопичувального 
фонду; 

12) затвердження розподілу обсягів пенсійних активів 
між компаніями з управління активами. 

Чергові засідання Ради Накопичувального фонду прово-
дяться не рідше одного разу на квартал. За рішенням голови 
Ради або на письмову вимогу понад третини її членів прово-
дяться позачергові засідання Ради Фонду. Засідання вважається 
правомочним, якщо на ньому присутні не менше десяти її чле-
нів. Рішення Ради Накопичувального фонду приймаються прос-
тою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос 
голови Ради вважається вирішальним. Рішення Ради з питань, 
віднесених до її повноважень, є обов’язковими для виконання 
Правлінням Пенсійного фонду України, виконавчою дирекцією 
Пенсійного фонду України, компаніями з управління активами, 
зберігачем, радником з інвестиційних питань, страхувальника-
ми й застрахованими особами. Рішення Ради Накопичувального 
фонду підписує її голова та всі присутні на засіданні члени. Ко-
пія цього рішення протягом трьох днів надається для ознайом-
лення Наглядовій раді та для виконання виконавчій дирекції 
Пенсійного фонду, компаніям з управління активами, зберігачу, 
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раднику з інвестиційних питань. У разі незгоди з рішенням Ра-
ди Накопичувального фонду її член підписує рішення з викла-
денням своїх аргументованих міркувань. 

Пенсійними активами накопичувальної системи пенсій-
ного страхування є грошові кошти, цінні папери, майнові права 
та зобов’язання щодо них, які сформовані в Накопичувальному 
фонді або у передбачених законом випадках – у недержавних 
пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного 
забезпечення.  

Управління ними здійснюється компаніями з управління 
активами, визначеними Радою Накопичувального фонду за ре-
зультатами конкурсу, з якими Пенсійним фондом укладені до-
говори. Компанії обираються на п’ять років з можливістю що-
річного продовження строку дії договору до двох років за рі-
шенням Ради Накопичувального фонду.  

До повноважень компанії з управління активами нале-
жить:  

а) управління та інвестування пенсійних активів згідно з 
основними напрямами інвестиційної політики та нормативами 
інвестування коштів Накопичувального фонду та умовами до-
говору; 

б) звітування перед Радою Накопичувального фонду, 
Правлінням Пенсійного фонду України, Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України й Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку про склад, струк-
туру й ліквідність пенсійних активів і здійснені операції щодо 
розміщення й управління ними;  

в) виконання від імені й на користь Накопичувального 
фонду юридичних дій, пов’язаних з реалізацією прав власності 
на цінні папери, якими управляє ця компанія;  

г) подання Раді Накопичувального фонду обґрунтованих 
пропозицій щодо внесення змін до основних напрямів інвести-
ційної політики й нормативів інвестування коштів Фонду;  

д) інвестування резерву коштів для покриття дефіциту 
бюджету Пенсійного фонду в майбутньому згідно з правилами 
інвестування цього резерву коштів та подання звітів щодо інве-
стування в порядку та за формою, встановленими Правлінням 
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Пенсійного фонду за погодженням з Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку і національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг; 

е) подання щодня зберігачу Накопичувального фонду 
інформації, необхідної для перевірки правильності обчислення 
чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці 
пенсійних активів Накопичувального фонду, у порядку та за 
формою, встановленими Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України. 

Основні напрями інвестиційної політики та нормативи 
інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пен-
сійного страхування затверджує щороку Рада Накопичувально-
го фонду не пізніше 1 грудня року, що передує року, протягом 
якого вони діятимуть. Проекти напрямів і нормативів інвесту-
вання пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного 
страхування подає Раді Накопичувального фонду виконавча 
дирекція Пенсійного фонду за погодженням з Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, центральним орга-
ном виконавчої влади у сфері економіки і Національним банком 
України. В основних напрямах інвестиційної політики відобра-
жаються основні спрямування та обмеження інвестування пен-
сійних активів накопичувальної системи пенсійного страхуван-
ня, встановлені з урахуванням загальних вимог та обмежень, 
визначених Законом України “Про загальнообов’язкове держа-
вне пенсійне страхування”. Основні напрями інвестиційної по-
літики обов’язкові для застосування Пенсійним фондом, ком-
паніями з управління активами та зберігачем і підлягають 
обов’язковому опублікуванню. 

Порядок проведення конкурсу для обрання компаній з 
управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача 
та аудитора Накопичувального фонду визначається умовами 
проведення конкурсу, які погоджуються з Антимонопольним 
комітетом України. Переможцем (переможцями) конкурсу ви-
знається претендент (претенденти), який брав участь у другому 
етапі конкурсу, тендерна пропозиція якого отримала найвищу 
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оцінку за бальною системою, затвердженою Радою Накопичу-
вального фонду, за такими критеріями: 

– відповідність вимогам, визначеним Законом України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, 
умовам проведення конкурсу та технічним завданням; 

– дотримання претендентом у своїй діяльності вимог за-
конодавства, фінансово-економічних нормативів, наявність або 
відсутність відповідних порушень, застосування до претендента 
санкцій за ці порушення, наявність або відсутність претензій та 
судових позовів до претендента, неврегульованих спорів за йо-
го участю, скарг на дії претендента та якість послуг, що нада-
ються ним; 

– фінансовий стан претендента, включаючи обсяг влас-
ного капіталу, наявність або відсутність кредиторської та дебі-
торської заборгованості, платоспроможність, можливість гаран-
тування власними коштами виконання зобов’язань за догово-
ром та можливість відшкодування збитків при порушенні умов 
договору в разі визнання його переможцем конкурсу, основні 
показники фінансово-господарської діяльності, прибутковість 
цієї діяльності, обсяг залучених коштів інших осіб; 

– ділова репутація претендента, перелік послуг, які ним 
пропонуються, тривалість і досвід надання цих послуг, коло 
осіб, яким вони надавалися, якість зазначених послуг, відповід-
ність технології надання цих послуг сучасним стандартам; 

– характеристика організаційної структури і матеріаль-
но-технічної бази претендента та можливості для повноцінного 
надання відповідних послуг, його ділова репутація, рівень осві-
ти та досвід роботи персоналу, відповідального за надання від-
повідних послуг; 

– можливість забезпечення претендентом необхідної 
взаємодії з Пенсійним фондом, іншими суб’єктами накопичува-
льної системи пенсійного страхування, взаємодія з якими необ-
хідна у процесі надання відповідних послуг, зокрема, оператив-
ність такої взаємодії, її технічне забезпечення, у тому числі за-
безпечення обміну інформацією; 

– можливість виникнення ризиків при наданні претен-
дентом послуг; 



201 

– надання найвищої якості послуг за найменшу ціну; 
– іншими критеріями, визначеними умовами проведення 

конкурсу і технічним завданням. 
Договір з переможцем конкурсу укладається виконав-

чою дирекцією Пенсійного фонду України. 
 

Контрольні питання 
 

1. Які завдання виконує Пенсійний фонд України? На-
звіть його повноваження. 

2. Що є джерелами формування коштів Пенсійного  
фонду України, куди вони спрямовуються? 

3. Що таке Правління Пенсійного фонду України? На-
звіть його повноваження. 

4. Які завдання й повноваження головних управлінь Пе-
нсійного фонду України в АРК, областях, містах Києві й Севас-
тополі? 

5. Які завдання й повноваження управлінь Пенсійного 
фонду України в районах, містах і районах у містах? 

6. Як здійснюється нагляд за додержанням вимог зако-
нодавства під час призначення (перерахунку) й виплати пенсій 
органами Пенсійного фонду України? 

7. Який порядок оскарження рішень органів Пенсійного 
фонду України? 

8. Охарактеризуйте правове становище Накопичуваль-
ного фонду. 

9. Що є джерелами формування коштів Накопичуваль-
ного фонду, куди вони спрямовуються? 
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Р о з д і л  9. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
9.1. Система недержавного пенсійного забезпечення 
 
В Україні в цілому створені всі передумови для розвит-

ку системи недержавного пенсійного забезпечення. Ухвалення 
09.07.2003 р. законів України “Про загальнообов’язкове держа-
вне пенсійне страхування” та “Про недержавне пенсійне забез-
печення” стало одним із найважливіших етапів здійснення пен-
сійної реформи в країні, оскільки забезпечило створення право-
вих засад функціонування недержавних пенсійних фондів (далі – 
НПФ), а також державного регулювання ринку фінансових по-
слуг у сфері накопичувального пенсійного забезпечення. З ме-
тою забезпечення належної діяльності НПФ Кабінетом Мініст-
рів України й Державною комісією з регулювання ринків фі-
нансових послуг України прийнято низку нормативно-правових 
актів, якими встановлені правила й вимоги при провадженні 
діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, умови фу-
нкціонування й розвитку НПФ та їх адміністрування. Накопи-
чення додаткової пенсії саме в таких фондах має певні перева-
ги: вони не можуть зазнати процедури банкрутства, тобто не 
можуть бути ліквідованими, а мусять продовжувати виконувати 
свої зобов’язання перед громадянами за будь-яких обставин. 

Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення 
складається із Закону України “Про недержавне пенсійне забез-
печення”, законодавства про загальнообов’язкове державне пе-
нсійне страхування, законів України “Про страхування”, “Про 
банки і банківську діяльність”, “Про інститути спільного інвес-
тування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, “Про 
цінні папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні”, “Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг” та інших но-
рмативно-правових актів. За період становлення ринку недер-
жавного пенсійного забезпечення створено єдине правове поле 
щодо функціонування установ недержавного пенсійного забез-
печення шляхом формування підзаконної нормативної бази у 
сфері регулювання діяльності установ недержавного пенсійного 
забезпечення. 
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Згідно зі ст. 2 Закону України “Про недержавне пенсій-
не забезпечення” система недержавного пенсійного забезпе-
чення – складова частина системи накопичувального пенсійно-
го забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної учас-
ті фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених 
законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отри-
мання учасниками недержавного пенсійного забезпечення до-
даткових до загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування пенсійних виплат. 

До принципів, за якими здійснюється недержавне пен-
сійне забезпечення, належать: 

– законодавче визначення умов недержавного пенсійно-
го забезпечення; 

– заінтересованість фізичних осіб у недержавному пен-
сійному забезпеченні; 

– добровільність створення пенсійних фондів юридич-
ними та фізичними особами, об’єднаннями фізичних осіб і 
об’єднаннями юридичних осіб; 

– добровільна участь фізичних осіб у системі недержав-
ного пенсійного забезпечення і вибір виду пенсійної виплати; 

– добровільність прийняття роботодавцем рішення про 
здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до 
системи недержавного пенсійного забезпечення; 

– економічна заінтересованість роботодавця у здійснен-
ні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи 
недержавного пенсійного забезпечення; 

– неможливість необґрунтованої відмови роботодавця 
від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пен-
сійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо робо-
тодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків; 

– рівноправність усіх учасників пенсійного фонду, які 
беруть участь в одній пенсійній схемі; 

– розмежування та відокремлення активів пенсійного 
фонду від активів інших суб’єктів недержавного пенсійного 
забезпечення та накопичувального пенсійного страхування з 
метою захисту майнових прав учасників пенсійного фонду та 
унеможливлення банкрутства пенсійного фонду;  
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– визначення розміру пенсійної виплати залежно від су-
ми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсій-
ному рахунку учасника фонду або застрахованої особи; 

– гарантування фізичним особам реалізації наданих їм 
прав; 

– цільове та ефективне використання пенсійних коштів; 
– державне регулювання розміру тарифів на послуги, 

що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення; 
– відповідальність суб’єктів системи недержавного пен-

сійного забезпечення за порушення норм законодавчих актів; 
– державне регулювання діяльності з недержавного пен-

сійного забезпечення та нагляд за його здійсненням. 
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:  
1) пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних 

контрактів між адміністраторами НПФ і їх вкладниками;  
2) страховими організаціями на підставі укладення до-

говорів страхування довічної пенсії, страхування ризику на-
стання інвалідності або смерті учасника НПФ;  

3) банківськими установами шляхом укладення догово-
рів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопи-
чення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для ві-
дшкодування вкладів НПФ, гарантування вкладів фізичних 
осіб. 

Однак можна констатувати, що в нашій державі за пері-
од дії Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” 
недержавні пенсії не стали масовим додатковим видом соціаль-
них гарантій працівників як майбутніх пенсіонерів. Працездат-
не населення практично не виявляє власної ініціативи щодо 
участі в недержавному пенсійному забезпеченні, не маючи від-
повідно довіри та мотивації до цього. З макроекономічної точки 
зору, нерозвиненість системи недержавних пенсійних фондів 
позбавляє економіку потужного довгострокового фінансового 
ресурсу для інвестування. У системі недержавного пенсійного 
забезпечення серед вкладників спостерігається тенденція до 
скорочення або тимчасового припинення сплати внесків на ко-
ристь учасників, що спричинена нестабільною економічною 
ситуацією. 
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Серед основних причин повільного розвитку недержав-
ного пенсійного забезпечення слід виділити: 

– відсутність розвинутого фінансового ринку і як наслі-
док – обмежений вибір фінансових інструментів, придатних для 
інвестування в них пенсійних коштів, відставання розвитку ри-
нку капіталу від потреб інституційних інвесторів. Можливість 
інвестування пенсійних коштів в акції обмежена внаслідок від-
сутності законодавчих вимог щодо обов’язкового продажу ак-
цій підприємств, що мають стратегічне значення для економіки 
України та її безпеки, підприємств-монополістів та підприємств 
з державною часткою виключно на фондовій біржі, а також не-
зацікавленості емітентів у проходженні процедури лістингу на 
фондовій біржі; 

– незахищеність на достатньому рівні міноритарних ак-
ціонерів; 

– незацікавленість роботодавців у фінансуванні добро-
вільних пенсійних програм для працівників; 

– недосконалість системи обліку пенсійних коштів уча-
сників та розкриття інформації про стан та зміни на їх індивіду-
альних рахунках; 

– надто високий розмір адміністративних видатків у не-
державних пенсійних фондах; 

– відсутність міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності у недержавних пенсійних фондах та суб’єктах системи 
накопичувального пенсійного забезпечення, які надають послу-
ги недержавним пенсійним фондам; 

– недосконалість і непрозорість системи розкриття ін-
формації для учасників, зокрема про реальних власників уста-
нов, що надають послуги у системі накопичувального пенсійно-
го забезпечення (банки, компанії з управління активами, адмі-
ністратори недержавних пенсійних фондів); 

– низький рівень і недостатнє фінансування роз’ясню-
вальної роботи щодо змісту та ролі цієї пенсійної системи. 

З урахуванням зазначеного учасники парламентських 
слухань на тему “Стан проведення пенсійної реформи та шляхи 
її вдосконалення”, що відбулися 16.02.2011 р., для вдоскона-
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лення системи недержавного пенсійного забезпечення, підви-
щення довіри її учасників та запровадження накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання рекомендували Кабінету Міністрів України: 

– забезпечити розробку проектів нормативно-правових 
актів щодо: а) економічного стимулювання розвитку недержав-
ного пенсійного забезпечення; б) запровадження нових фінан-
сових інструментів для інвестування пенсійних активів; в) під-
готовки до запровадження і функціонування накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання; г) здійснення заходів стосовно посилення нагляду дер-
жавних органів за діяльністю фінансових установ, що надають 
послуги у системі недержавного пенсійного забезпечення, з ме-
тою недопущення втрати пенсійних активів, впровадження 
пруденційного нагляду з використанням найкращого міжнарод-
ного досвіду здійснення нагляду у системі накопичувального 
пенсійного забезпечення, а також щодо зменшення адміністра-
тивних видатків у системі недержавного пенсійного забезпе-
чення; д) удосконалення законодавства стосовно валютного ре-
гулювання; е) удосконалення законодавства стосовно розкриття 
інформації про стан та зміни на індивідуальних пенсійних ра-
хунках учасників системи накопичувального пенсійного забез-
печення, у тому числі інформації про реальних власників фі-
нансових установ, що надають послуги у системі накопичува-
льного пенсійного забезпечення; 

– забезпечити подання до Верховної Ради України про-
позицій щодо запровадження міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності суб’єктами системи накопичувального пенсійного 
забезпечення; 

– доопрацювати механізм спрямування коштів накопи-
чувальної системи загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування до недержавних пенсійних фондів за бажан-
ням і вибором застрахованої особи; 

– забезпечити участь Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України та Міністерства фінансів України в роз-
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робці подальших кроків проведення пенсійної реформи в Укра-
їні і визначити відповідальність цих міністерств в реалізації за-
ходів, спрямованих на запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, 
розвиток фінансового ринку в Україні, поліпшення діяльності 
недержавних пенсійних фондів, проведення актуарних розраху-
нків у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування; 

– передбачати у проекті закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік кошти для фінансування витрат у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на: а) заве-
ршення розробки програмно-технічного комплексу для системи 
збирання страхових внесків до накопичувальної системи зага-
льнообов’язкового державного пенсійного страхування, суміс-
ного з системою електронних переказів банків, та системи ав-
томатизованого звітування про стан накопичувальних пенсій-
них рахунків застрахованих осіб; б) створення системи автоно-
много доступу застрахованих осіб до електронної інформації 
про стан їх накопичувальних пенсійних рахунків; в) розробку 
інтегрованої системи обміну інформацією між органами, які 
здійснюють державний контроль і нагляд у накопичувальній 
системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання та системі недержавного пенсійного забезпечення;  
г) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед на-
селення з питань накопичувального пенсійного забезпечення. 

 
9.2. Поняття й види недержавних пенсійних фондів 
 
Ключовими суб’єктами недержавного пенсійного забез-

печення є недержавні пенсійні фонди.  
Найбільшими НПФ світу у 2002 р. були: 
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Найбільші недержавні пенсійні фонди світу*  
 

Назва пенсійного фонду 
Активи 

(млрд. доларів) 
CALPERS 156,3 
ABP St.Psf (Sweden) 134,9 
NY State Common Retirement Fund 112,5 
California State Teachers Ret System 100,8 
Florida State Board of Administration 98,1 
Federal Ret Thift Investment Board 97,7 
General Motors Asset Management 94,3 
National Public Service Personnel (Japan) 69,3 
PGGM St.Psf. (Netherlands) 45 
British Telecommunications (UK) 41,8 
AVS (Switzerland) 14,9 

 
Глобальні пенсійні активи НПФ світу мають такий 

вигляд (млрд доларів)* 
 

 1990 1999 2001 
США 2624 7765 7010 
Канада 198 345 297 
Велика Британія 616 1365 1200 
Нідерланди 237 427 384 
ФРН 106 139 125 
Інші країни Європи 226 465 400 
Японія 574 1544 1235 
Австралія 53 139 147 
Інші тихоокеанські країни 84 200 160 
Латинська Америка 25 134 120 
Африка і Близький Схід  104 90 
Разом 4922 12978 11484 

 
                                                            

* Місія Агентства США з Міжнародного розвитку в Україні, Білорусі 
   та Молдові. 
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Стаття 1 Закону України “Про недержавне пенсійне за-
безпечення” визначає, що недержавний пенсійний фонд – юри-
дична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має 
статус неприбуткової організації (непідприємницького това-
риства), функціонує та провадить діяльність виключно з ме-
тою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пен-
сійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, 
а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фо-
нду у законодавчо визначеному порядку. 

Предметом його діяльності є сукупність організаційних, 
юридичних та інших передбачених законодавством дій, спря-
мованих на акумулювання, збереження і примноження пенсій-
них коштів з метою забезпечення прав його учасників щодо 
отримання ними додаткових до загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування пенсійних виплат. Виключним 
видом діяльності цих фондів є недержавне пенсійне забезпе-
чення. Провадження ними іншої діяльності забороняється. 

Види недержавних пенсійних фондів: 
1) відкритий пенсійний фонд. Його учасниками можуть 

бути будь-які фізичні особи незалежно від місця й характеру їх 
роботи; 

2) корпоративний пенсійний фонд. Його засновником є 
юридична особа – роботодавець або декілька юридичних осіб – 
роботодавців; до нього можуть приєднуватися роботодавці-
платники. Його учасниками можуть бути виключно фізичні 
особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з 
роботодавцями-засновниками й роботодавцями – платниками 
НПФ; 

3) професійний пенсійний фонд. Його засновником (за-
сновниками) можуть бути об’єднання юридичних осіб –
роботодавців, об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні 
спілки, або фізичні особи, пов’язані родом своєї професійної 
діяльності (занять). Учасниками такого фонду можуть бути ви-
ключно фізичні особи, пов’язані родом своєї професійної діяль-
ності, визначеної у його статуті. Пенсійним фондам забороня-
ється змінювати їх вид і найменування, зазначені у статуті, піс-
ля реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінан-
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сових послуг України. Приєднання і злиття декількох пенсійних 
фондів однакового виду дозволяється. Забороняється реоргані-
зовувати будь-які пенсійні фонди шляхом поділу чи виділення, 
а також приєднувати чи зливати пенсійні фонди різних видів. 

Станом на 31.12.2010 р. у Державному реєстрі фінансо-
вих установ містилася інформація про 101 недержавний пенсій-
ний фонд та 43 адміністратори НПФ, з яких мають ліцензії з 
адміністрування НПФ – 36. При цьому 13 адміністраторів НПФ 
обслуговують більше ніж один недержавний пенсійний фонд. 
Кількість відкритих НПФ є найбільшою і на кінець зазначеного 
періоду становила 83, що пояснюється більшою доступністю їх 
широким верствам населення, тоді як учасниками професійних 
чи корпоративних НПФ можуть бути лише фізичні особи, які 
пов’язані за родом своєї професійної діяльності або перебува-
ють у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками або 
роботодавцями-платниками. Кількість корпоративних фондів – 
9, професійних – 9. 

Особливістю створення НПФ є їх нерівномірне розмі-
щення за територіальним принципом. У Києві, наприклад, зосе-
реджено 70 % усіх фондів, у той час як у таких областях, як 
Вінницька, Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Лугансь-
ка, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та 
Чернігівська не створено жодного фонду.  

Створюються НПФ на підставі рішення засновників і не 
мають на меті одержання прибутку для його подальшого роз-
поділу між засновниками. Засновником відкритого пенсійного 
фонду можуть бути будь-яка одна чи декілька юридичних осіб. 
Засновником корпоративного пенсійного фонду може бути 
юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб –
роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-
платники. Засновниками професійного пенсійного фонду мо-
жуть бути об’єднання юридичних осіб – роботодавців, 
об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки 
(об’єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов’язані 
родом своєї професійної діяльності (занять).  

Серед найбільших підприємств, які виступили заснов-
никами та учасниками НПФ, є ВАТ Укртелеком, ВАТ “Сти-
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рол”, державне підприємство “Укрпошта”. Серед банків – Наці-
ональний банк України, Укрексімбанк. Серед об’єднань – Укра-
їнська автомобільна корпорація. Серед профспілок – профспіл-
ка працівників енергетики та електротехнічної промисловості. 

Роботодавець може стати платником уже створеного 
корпоративного пенсійного фонду на підставі договору про 
участь у ньому за умови визнання статуту фонду, внесення від-
повідних змін до колективного договору (за умови його наявно-
сті) й обов’язкового повідомлення Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг, про свою участь у цьому фонді. Засновниками або робо-
тодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду мо-
жуть бути роботодавці – юридичні особи, що провадять свою 
діяльність беззбитково не менше ніж протягом одного фінансо-
вого року, крім випадків реорганізації юридичної особи.  

Засновники відкритого пенсійного фонду не можуть бу-
ти ні зберігачем цього фонду, ні його аудитором. Засновники 
корпоративного або професійного фонду й роботодавці – плат-
ники корпоративного пенсійного фонду не можуть бути ні збе-
рігачем, ні аудитором, ні компанією з управління активами цьо-
го фонду, ні його адміністратором. Юридична особа може бути 
одночасно засновником не більш як одного корпоративного чи 
одного професійного пенсійного фонду, але така юридична 
особа може бути засновником одного або більше відкритих пе-
нсійних фондів.  

За ст. 6 Закону України “Про недержавне пенсійне за-
безпечення” юридична особа, діяльність якої фінансується за 
рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, 
має право бути засновником корпоративного пенсійного фонду 
або здійснювати пенсійні внески до вже створених пенсійних 
фондів лише у випадках, якщо їх створення або здійснення пен-
сійних внесків передбачено законами України або рішенням 
відповідних місцевих рад. Заснування такими юридичними 
особами відкритих пенсійних фондів забороняється. Кошти, 
перераховані до пенсійного фонду будь-яким вкладником, не є 
власністю держави або органів місцевого самоврядування. Ін-
акше кажучи, страхування бюджетною установою працівників 



212 

у НПФ можливе лише в разі, якщо такі видатки передбачені в 
Законі України про Державний бюджет на відповідний рік або в 
рішенні відповідної місцевої ради.  

Державна реєстрація НПФ і видача йому відповідного 
свідоцтва провадяться Державною комісією з регулювання ри-
нків фінансових послуг України. Засновники фонду зобов’язані 
протягом трьох місяців з дня реєстрації сформувати склад його 
ради. Рада НПФ повинна укласти договори про:  

а) адміністрування пенсійного фонду – з адміністрато-
ром, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністру-
вання пенсійних фондів;  

б) управління активами пенсійного фонду – з компанією 
з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліце-
нзію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження такої діяльності;  

в) обслуговування пенсійного фонду зберігачем активів.  
Укладення пенсійних контрактів та отримання пенсій-

них внесків на рахунок НПФ до виконання цих вимог забороня-
ється.  

Фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні 
внески до НПФ і яка має право або набуде його на одержання 
пенсійних виплат з такого фонду, є учасником останнього. 
Ними можуть бути громадяни України, іноземці й особи без 
громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому НПФ є доб-
ровільною. Фізична особа може бути учасником декількох 
НПФ за власним вибором.  

На кінець 2010 р. кількість учасників НПФ відповідно 
до укладених контрактів становила 569230 осіб, протягом року 
вона зросла на 72,1 тис. осіб, або на 14,5 %. Як і в попередні 
роки серед учасників НПФ більшість становили особи віком від 
40 до 55 років, а саме 40,2 % (2009 р.– 41,4 %, 2008 р. – 42,5 %, 
2007 р. – 41,9 %). Крім того, частка учасників НПФ віком від 25 
до 40 років становила 39,2 % (2009 р. – 35,8 %, 2008 р. – 35,5 %, 
2007 р. – 34 %). Частки учасників НПФ вікових груп старше 55 
років та до 25 років становили, відповідно, 13,5 % (2009 р. – 
14,2 %, 2008 р. – 12,2 %, 2007 р. – 9,3 %) та 7 % (2009 р. – 8,6 %, 
2008 р. – 9,9 %, 2007 р. – 15,1 %). При цьому серед учасників 
НПФ у розрізі вікових груп більше чоловіків. 
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Особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника 
шляхом перерахування коштів до НПФ відповідно до умов пен-
сійного контракту та закону, є вкладником. Ними може бути 
сам учасник НПФ, подружжя, діти, батьки, роботодавець учас-
ника фонду або професійне об’єднання, членом якого він є. У 
будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть бути од-
ночасно і вкладниками. Учасники відкритого пенсійного фонду 
мають право залишатися його учасниками у разі припинення 
здійснення пенсійних внесків на їх користь. 

Єдиним органом управління пенсійного фонду є його ра-
да. Рада НПФ створюється чисельністю не менше п’яти осіб. Із 
числа її членів обираються голова й секретар ради простою бі-
льшістю голосів. Члени ради будь-якого НПФ обираються на  
три роки з правом переобрання на наступний строк з числа осіб, 
які: а) є дієздатними; б) відповідають кваліфікаційним вимогам, 
визначеним Державною комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України і статутом пенсійного фонду; в) не були 
засуджені за умисні злочини; г) не були протягом останніх семи 
років керівниками юридичних осіб, які визнані банкрутами або 
зазнали процедури примусової ліквідації в період перебування 
цієї особи на керівній посаді; д) не є пов’язаними з іншими чле-
нами ради фонду. Згідно з п. 2.1 Кваліфікаційних вимог до чле-
нів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань ад-
міністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фі-
нансових послуг України від 27.11.2003 р. № 137, особа, яка 
претендує на обіймання посади члена ради НПФ, повинна мати: 
а) повну вищу освіту й загальний стаж роботи не менше десяти 
років або повну вищу економічну чи юридичну освіту й загаль-
ний стаж роботи не менше п’яти років; б) кваліфікаційне свідо-
цтво фахівця з питань діяльності НПФ; в) бездоганну ділову 
репутацію.  

Рада від імені пенсійного фонду: а) укладає договір з 
адміністратором; б) заслуховує звіти про діяльність адміністра-
тора, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фо-
нду, зберігача і приймає рішення щодо цих звітів; в) затверджує 
інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підля-
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гає оприлюдненню, й розглядає аудиторський висновок;  
г) здійснює контроль за цільовим використанням активів фон-
ду. Засідання ради фонду скликаються головою ради не рідше 
одного разу на квартал. Її засідання є правомочним, якщо в 
ньому беруть участь більше половини загальної кількості її 
членів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів 
її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівної кількості 
голосів вирішальним є голос голови ради фонду. 

Організаційно-технічне й матеріальне забезпечення дія-
льності ради та проведення зборів засновників здійснюється 
адміністратором фонду за рахунок коштів, сплачених йому 
відповідно до умов договору про адміністрування. Для забезпе-
чення своєї діяльності фонд користується послугами визначе-
них осіб на підставі договорів, які укладаються радою фонду, 
тобто пенсійні фонди безпосередньо не здійснюють фінансових 
операцій і не надають фінансових послуг. Адміністратором 
недержавного пенсійного фонду може бути: юридична особа, 
яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних 
пенсійних фондів (професійний адміністратор); юридична осо-
ба – одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, 
який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністру-
вання такого фонду; компанія з управління активами. 

Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтере-
сах його учасників. Він зобов’язаний: а) укладати пенсійні кон-
тракти від імені пенсійного фонду; б) забезпечувати здійснення 
пенсійних виплат його учасникам; в) надавати зберігачеві роз-
порядження щодо перерахування грошових коштів для оплати 
витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів; г) скла-
дати звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, 
вести бухгалтерський облік і подавати фінансові звіти уповно-
важеним органам виконавчої влади й раді пенсійного фонду та 
ін. 

За Положенням про оприлюднення інформації про дія-
льність недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпо-
рядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 16.12.2004 р. № 3100, адміністратором фон-
ду один раз на рік, але не пізніше 1 червня року, наступного за 
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звітним, шляхом розміщення вказаної інформації на web-сайті 
зазначеної Державної комісії й публікації в одному з друкова-
них засобів масової інформації, перелік яких визначено Держ-
фінпослуг України, оприлюднюється інформація про діяльність 
НПФ. До такої інформації входять: 

а) інформаційний проспект НПФ, затверджений підпи-
сом уповноваженої особи – адміністратора фонду і скріплений 
його печаткою; 

б) відомості про об’єкти інвестування активів НПФ та 
зміни чистої вартості активів й чистої вартості одиниці пенсій-
них внесків, затверджені підписами уповноважених осіб – ад-
міністратора фонду, зберігача й особи (осіб), яка (які) здійснює 
(здійснюють) управління активами, і скріплені печатками цих 
юридичних осіб; 

в) інформацію про фінансовий стан НПФ; 
г) висновок аудитора (аудиторської фірми) за результа-

тами аудиторської перевірки НПФ. 
 
9.3. Пенсійні внески 
 
Одним з основних якісних показників, які характеризу-

ють систему недержавного пенсійного забезпечення, є сплачені 
пенсійні внески. До НПФ вони сплачуються в розмірах і в по-
рядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов 
обраних пенсійних схем. Зазначені в контракті розміри сплачу-
ваних до пенсійного фонду внесків можуть змінюватися відпо-
відно до умов обраних пенсійних схем. Внески за страхуванням 
ризику настання інвалідності або смерті учасника НПФ спла-
чуються в порядку, вказаному в пенсійному контракті. 

Рада фонду має право встановити мінімальний розмір 
пенсійних внесків – 10 % мінімальної заробітної плати в розра-
хунку на один місяць. 

У колективному договорі може визначатися розмір пен-
сійних внесків до корпоративного або професійного фонду, що 
сплачуються за кошти засновників цих фондів і роботодавців-
платників. Засновники цих фондів і роботодавці-платники мо-
жуть пропонувати їх учасникам укладення договору страхуван-
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ня ризику настання інвалідності або смерті учасника НПФ, 
обов’язкового для всіх його учасників, згідно з визначеним по-
рядком укладення такого договору й розміру внесків на такий 
вид страхування. Загальний розмір страхових внесків, які спла-
чуються за цим видом страхування, не може перевищувати 1 % 
розміру пенсійного внеску, сплачуваного засновником або ро-
ботодавцем-платником за кожного учасника НПФ. Внески за 
цим видом страхування сплачуються в порядку, визначеному 
пенсійним контрактом.  

У разі прийняття фізичною особою рішення щодо нако-
пичення страхових внесків у пенсійному фонді на умовах, ви-
значених законодавством, розмір таких пенсійних внесків вста-
новлюється згідно із законодавством про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування. При цьому вимога щодо спла-
ти пенсійного внеску у розмірі не нижче мінімального не засто-
совується. 

Максимальний розмір внесків за пенсійними схемами 
недержавного пенсійного забезпечення не обмежується. Пен-
сійні внески сплачуються, як правило, в національній валюті 
України, а у випадках, передбачених законодавством України, в 
іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного 
банку України, що діє на момент сплати, шляхом готівкових та 
(або) безготівкових розрахунків. Юридичні особи внески спла-
чують лише в безготівковій формі. 

Аналізуючи динаміку сплачених пенсійних внесків, слід 
зазначити, що надходження пенсійних внесків за 2010 р. збіль-
шилось на 22,6 % і становило 925,4 млн грн. Однак слід зазна-
чити, що протягом 2009 р. Держфінпослуг було погоджено  
16 рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних 
внесків за власні кошти 10 роботодавцями-платниками за двома 
корпоративними пенсійними фондами (1 рішення стосовно од-
ного НПФ, 15 – стосовно іншого); протягом 2010 р. – жодного 
рішення. Двома роботодавцями-платниками сплату пенсійних 
внесків до двох корпоративних пенсійних фондів було понов-
лено у термін, встановлений законодавством.  
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9.4. Пенсійний контракт і пенсійна схема 
 
Пенсійний контракт є договором між пенсійним фон-

дом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержав-
не пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визна-
ченою пенсійною схемою. 

Пенсійна схема – документ, який визначає умови й по-
рядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду. 
Схема повинна відображати: а) опис усіх видів та умов здійс-
нення пенсійних виплат; б) порядок визначення їх розміру;  
в) строк і порядок здійснення пенсійних виплат; г) порядок і 
строки сплати пенсійних внесків; д) умови й порядок участі в 
пенсійній схемі; е) права й обов’язки вкладника, учасника фон-
ду за даною пенсійною схемою; є) інші умови, що не супере-
чать законодавству. 

Пенсійні схеми підлягають реєстрації в Нацкомфінпос-
луг після внесення пенсійного фонду до Державного реєстру 
фінансових установ. Згідно з Положенням про погодження ста-
туту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних 
схем, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг від 18.07.2013 р. № 2362, пенсійна схема є невід’ємним 
додатком до статуту НПФ, в якому визначаються умови й поря-
док недержавного пенсійного забезпечення його учасників, що 
здійснюється цим фондом, про що обов’язково зазначається в 
його статуті. НПФ може використовувати декілька пенсійних 
схем. Його вкладники мають право вільно вибрати схему, а та-
кож її змінити, але не частіше одного разу на шість місяців. 
Кожен примірник пенсійної схеми разом зі статутом корпора-
тивного або професійного пенсійного фонду погоджується з 
уповноваженими представниками трудових колективів відпові-
дних юридичних осіб – роботодавців у порядку, установленому 
чинним законодавством, і підписується цими представниками. 
Якщо засновником пенсійного фонду є професійна спілка, по-
годження його статуту оформлюється рішенням її виборного 
органу, який має відповідні повноваження, надані статутом 
професійної спілки відповідно до Закону України “Про профе-
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сійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. 
Для погодження статуту пенсійного фонду та реєстрації 

пенсійних схем представник його засновників подає до Нацко-
мфінпослуг відповідні документи. Строк проведення пого-
дження та реєстрації не повинен перевищувати 30 календарних 
днів з дати надходження документів. 

Не може бути відмовлено особі в укладенні пенсійного 
контракту з відкритим пенсійним фондом, який відповідає ви-
могам Закону “Про недержавне пенсійне забезпечення”. Кожен 
вкладник фонду може укласти один або декілька пенсійних ко-
нтрактів з адміністраторами одного чи декількох пенсійних фо-
ндів на користь осіб, визначених цим Законом. Вкладник фон-
ду, який є його учасником, має право в односторонньому по-
рядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним осо-
бисто, або вимагати зміни його умов.  

Змістом пенсійного контракту є сукупність умов, що 
визначають взаємні права й обов’язки його сторін. За значен-
ням контрактні умови поділяються на істотні та факульта-
тивні.  

Істотні умови пенсійного контракту:  
а) паспортні дані вкладника фонду, його ідентифікацій-

ний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників пода-
тків та інших обов’язкових платежів (якщо вкладником є фізи-
чна особа) або повне найменування, місцезнаходження (юриди-
чна адреса) постійно діючого органу управління, реєстраційні й 
банківські реквізити вкладника фонду (якщо вкладником є 
юридична особа);  

б) паспортні дані учасника фонду та його ідентифіка-
ційний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників 
податків та інших обов’язкових платежів;  

в) посилання на обрану вкладником фонду пенсійну 
схему;  

г) строк дії пенсійного контракту, умови його зміни й 
розірвання;  

д) порядок розрахунків між пенсійним фондом та учас-
ником фонду в разі дострокового розірвання пенсійного конт-
ракту або ліквідації пенсійного фонду;  
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е) права, обов’язки, відповідальність сторін і порядок 
розв’язання спорів;  

є) розмір пенсійних внесків та умови його зміни.  
За згодою сторін у пенсійному контракті також можуть 

бути зазначені інші умови. 
Пенсійний контракт укладається в письмовій формі що-

найменше в трьох примірниках, якщо контракт укладається із 
вкладником, який не є учасником відповідного пенсійного фон-
ду, або у двох примірниках, якщо вкладник є його учасником. 
Разом із примірником пенсійного контракту адміністратор по-
винен надати вкладнику й учаснику фонду: а) пам’ятку з 
роз’ясненнями основних положень пенсійного контракту;  
б) копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;  
в) витяг з основних положень статуту пенсійного фонду й (або) 
на вимогу вкладника фонду – копію останнього. Один примір-
ник пенсійного контракту залишається в адміністратора.  

Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його 
підписання вкладником фонду й адміністратором.  

Його дія вважається закінченою:  
а) після повного виконання вкладником фонду своїх зо-

бов’язань за контрактом та укладення учасником фонду дого-
вору з пенсійним фондом про виплату пенсії на визначений 
строк;  

б) після передачі пенсійних коштів учасника фонду 
страховій організації згідно з укладеним ним договором стра-
хування довічної пенсії;  

в) після передачі пенсійних коштів учасника фонду бан-
ківській установі відповідно до укладеного ним договору про 
відкриття пенсійного депозитного рахунка;  

г) у випадку смерті учасника фонду й виконання перед-
бачених у зв’язку із цим умов;  

д) при ліквідації фонду;  
е) якщо вкладник фонду змінив пенсійний фонд;  
є) при ліквідації вкладника фонду – юридичної особи 

без визначення його правонаступника;  
ж) у разі дострокового розірвання контракту;  
з) в інших випадках, передбачених пенсійним контрактом.  
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Станом на 31.12.2010 р. адміністраторами недержавних 
пенсійних фондів було укладено 69741 пенсійний контракт з 
56139 вкладниками, з яких 2385 вкладників, або 4,2 %, – юри-
дичні особи, на яких припадає 884,6 млн грн пенсійних внесків 
(95,6 % від загального обсягу пенсійних внесків за системою 
недержавного пенсійного забезпечення), а 53754 вкладники, або 
95,8 %, – фізичні особи. При цьому, порівняно з кінцем 2009 р., 
кількість контрактів з юридичними особами зросла на 8,5 %, а з 
фізичними особами – на 12,5 %. Аналіз укладених адміністра-
торами НПФ контрактів із вкладниками свідчить про нерівно-
мірну динаміку їх зростання в професійних, корпоративних і 
відкритих фондах. Найбільше зростання кількості нових конт-
рактів спостерігається в професійних НПФ, у той же час най-
меншу кількість контрактів укладено вкладниками корпоратив-
них НПФ.  

 
9.5. Поняття й види пенсійних виплат. Умови і стро-

ки їх здійснення 
 
Законом України “Про недержавне пенсійне забезпе-

чення” визначено, що пенсійна виплата – грошова виплата 
учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його 
спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у не-
державному пенсійному фонді й облікованих на індивідуально-
му пенсійному рахунку грошових коштів у передбачених зако-
ном випадках. 

НПФ здійснюють такі види пенсійних виплат, як пенсія 
на визначений строк і одноразова пенсійна виплата. Розміри 
пенсійних виплат визначаються з урахуванням сум пенсійних 
коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку учасни-
ка фонду, тривалості виплати й формули розрахунку величини 
пенсії на визначений строк. 

Підставами для здійснення пенсійних виплат НПФ є:  
1) досягнення учасником фонду пенсійного віку, визна-

ченого відповідно до Закону України “Про недержавне пенсій-
не забезпечення”;  

2) визнання учасника НПФ інвалідом;  
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3) медично підтверджений критичний стан здоров’я 
(онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду;  

4) виїзд учасника фонду на постійне проживання за ме-
жі України;  

5) смерть учасника фонду.  
Пенсійний вік, по досягненні якого учасник фонду має 

право на отримання пенсійної виплати, визначається за його 
заявою, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсій-
ним контрактом відповідно до закону, що встановлює 
обов’язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечен-
ня для окремих категорій громадян. Пенсійний вік, що визнача-
ється учасником фонду, може бути меншим або більшим від 
пенсійного віку, який надає право на пенсію за загально-
обов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не біль-
ше ніж на десять років. 

У заяві учасника фонду, де визначається дата настання 
його пенсійного віку, учасник фонду зобов’язаний зазначити 
вид обраної ним пенсійної виплати. Заява подається адміністра-
торові пенсійного фонду не пізніше ніж за два місяці до на-
стання пенсійного віку, визначеного учасником фонду.  

Довічна пенсія (довічний ануїтет) виплачується учасни-
кові фонду страховою організацією, з якою він уклав договір 
страхування довічної пенсії, за рахунок перерахованих їй гро-
шових коштів.  

Договір страхування довічної пенсії укладається між 
учасником фонду і страховою організацією згідно із законодав-
ством про страхування з урахуванням вимог, передбачених За-
коном України “Про недержавне пенсійне забезпечення” і пен-
сійним контрактом, після настання пенсійного віку, визначено-
го учасником фонду. Учасник фонду повідомляє адміністратора 
про обрану ним страхову організацію й подає письмову заяву 
про перерахування до неї належних йому пенсійних коштів. 
Для укладення договору він подає страховій організації довідку 
адміністратора про обсяг останніх. Учасник фонду, крім учас-
ника накопичувальної системи пенсійного страхування, має 
право перерахувати до страхової організації свої пенсійні кош-
ти повністю або частково. Порушення адміністратором або 
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страховою організацією, з якою укладено договір страхування 
довічної пенсії, порядку оплати договору страхування або ви-
плати відповідної пенсії, встановленого пенсійним контрактом 
або договором страхування довічної пенсії, не може бути під-
ставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на на-
лежні йому пенсійні кошти й обумовлені виплати. 

Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адмі-
ністратором пенсійного фонду:  

– за бажанням учасника фонду, який має право на отри-
мання пенсійних виплат відповідно до його заяви;  

– на вимогу учасника фонду з дня виникнення в нього 
права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування 
довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може нега-
тивно вплинути на розмір пенсійних виплат.  

Пенсія на визначений строк розраховується виходячи зі 
строку не менш як десять років від початку здійснення першої 
виплати. Виплата цієї пенсії, що здійснюється за рахунок кош-
тів пенсійного фонду, розпочинається з дня досягнення учасни-
ком фонду віку, зазначеного в його заяві, зі здійсненням першої 
виплати протягом 45 робочих днів. 

Пенсійна виплата може здійснюватися адміністрато-
ром одноразово на вимогу учасника фонду, якщо:  

– медично підтверджено критичний стан здоров’я (он-
козахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учас-
ника фонду;  

– сума належних йому пенсійних коштів на дату на-
стання пенсійного віку не досягає мінімального розміру суми 
пенсійних накопичень, установленого Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України;  

– виїзду учасника фонду на постійне проживання за ме-
жі України. 

Пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоєм-
цям учасника фонду адміністратором у передбачених законом 
випадках. Виплата, що здійснюється одноразово, визначається 
виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на інди-
відуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день по-
дання заяви на її отримання. Пенсійна виплата, що здійснюєть-
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ся одноразово, проводиться протягом п’яти робочих днів після 
отримання відповідної заяви й необхідних документів. 

Пенсійні кошти, накопичені в пенсійному фонді, стра-
ховій організації чи на пенсійному депозитному рахунку за час 
перебування в шлюбі одним із подружжя, є спільним його май-
ном, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. У разі 
розподілу пенсійних коштів у зв’язку з розірванням шлюбу ко-
жна зі сторін повинна визначити відповідно фонд, страхову ор-
ганізацію чи банківську установу, яка має право на відкриття 
пенсійного депозитного рахунка, для передачі належної їй час-
тини пенсійних коштів і письмово повідомити про це адмініст-
ратора, страхову організацію чи банківську установу, з яких 
передаються ці кошти. Пенсійні кошти успадковуються осо-
бою, яка є спадкоємцем їх власника згідно із цивільним законо-
давством України. 

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) 
станом на 31.12.2010 р. становили 158,2 млн грн, збільшившись 
за 2010 р. на 75,6 %. Сукупно недержавними пенсійними фон-
дами протягом 2010 р. було здійснено пенсійних виплат 46725 
учасникам та 1105 спадкоємцям, тобто 8,2 % учасників від їх 
загальної кількості отримали пенсійні виплати протягом 2010 р. 
Це зумовлено, в першу чергу, невеликою долею учасників віко-
вої групи старше 55 років. 

 
Контрольні питання 

 
1. Що становить собою система недержавного пенсійно-

го забезпечення? 
2. На яких принципах здійснюється недержавне пенсій-

не забезпечення? 
3. Ким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення? 
4. Дайте визначення недержавних пенсійних фондів і 

назвіть їх види. 
5. Як створюються недержавні пенсійні фонди? 
6. Яка інформації про діяльність недержавного пенсій-

ного фонду підлягає оприлюдненню? 
7. Що таке пенсійні внески та як вони сплачуються? 
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8. Що таке пенсійний контракт? 
9. Що таке пенсійна схема, який порядок її реєстрації? 
10. Дайте визначення поняттю “пенсійна виплата”, на-

звіть її види. 
11. За яких умов і в які строки здійснюються пенсійні 

виплати? 
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