
Тема: Трудовий стаж 

План 

1. Поняття та підтвердження страхового стажу  

2. Види страхового стажу. 

3. Порядок обчислення страхового стажу 

 С.р. 1.Поняття спеціального трудового стажу і вислуги років. 

2. Порядок обчислення спеціального трудового стажу. 

3. Трудовий стаж як захід відбиття зв’язку з працею у праві соціального забезпечення. 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  визначення 

рівня знань, умінь та навичок  

1. Тести (посилання буде надане під час конференції) 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи 

Бажаю успіхів 

1. Поняття та підтвердження страхового стажу  

Трудовий стаж являє собою зарахування роботи, виконуваної на підставі трудового договору 

на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм 

власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, 

незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв. 

До основних видів трудового стажу відносять: 

загальний трудовий стаж - це тривалість (період) трудової діяльності особи в системі суспільної 

організації праці і обчислюється на підставі записів до трудової книжки працівника; 

страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому 

пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж 

мінімальний страховий внесок; 

спеціальний трудовий страж - законом визнається два основних види: 

спеціальний стаж, який дає право на призначення пільгового пенсійного забезпечення в 

солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

вислуга років як особливий вид спеціального страхового стажу, що зумовлює виникнення права 

на пенсію за вислугу років, якщо це передбачено спеціальними законами. 

Сучасні правові відносини у сфері пенсійного забезпечення ґрунтуються на такій категорії, як 

стаж, відсутність якого позбавляє права на одержання соціальних виплат. Стаж ( з лат. – тимчасове 

перебування) тлумачиться як строк служби, тривалість діяльності в будь-якій сфері, строк, під час 

якого той, хто став до роботи, набуває практичних навичок з певної спеціальності. 

Стаж є одним із найважливіших юридичних фактів, з яким законодавець пов’язує виникнення 

більшості правовідносин 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 різноманітних 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 працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, рівень 

заробітної плати, можливість надання відпусток, премій, винагород за підсумки діяльності 

підприємства за рік, просування по роботі тощо. 

Поняття «страхового стажу» введено Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» від 9.07.2003 № 1058-IV (далі – Закон № 1058), який набув чинності з 1 січня 

2004 року. 

З цього часу поняття «трудовий стаж» замінюється поняттям «страховий стаж» та є одним із 

основних факторів, що впливають на розмір майбутньої пенсії. 

Стаття 24. Періоди, з яких складається страховий стаж 

1. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому 

державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не 

меншій, ніж мінімальний страховий внесок. 



До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії 

по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується 

також на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення 

застрахованою особою віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, та період з 

дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку, передбаченого частиною 

першою статті 26 цього Закону. 

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному 

страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її 

виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період 

професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового 

стажу. 

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або 

професійним захворюванням зараховується до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право 

на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах. 

Елементами страхового стажу є: а) сумарна тривалість усіх визнаних державою періодів 

суспільно корисної трудової 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. 

Докази страхового стажу.  

Відповідно до ст. 48 Кодексу законів про працю України, п. 1.1. Інструкції про порядок ведення 

трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики, 

Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 

трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. 

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, 

організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п'ять днів, а також позаштатних 

працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню. До трудової 

книжки заносяться, зокрема, відомості про роботу. 

Але варто зауважити, що записи в трудовій книжці про трудову діяльність працівника, що 

підтверджують трудовий стаж, не завжди відповідають його страховому стажу.  

Так, трудовий стаж до 1 січня 2004 року зараховується як страховий стаж. 

У випадку, якщо особа не працювала та отримувала допомогу по безробіттю або отримувала 

матеріальну допомогу під час підвищення кваліфікації, професійної підготовки, перепідготовки 

тощо, то такі періоди включаються до страхового стажу. 

Для того, щоб до страхового стажу було зараховано один робочий місяць, сума внеску до 

Пенсійного фонду повинна бути не меншою, ніж та, що обчислена із мінімальної заробітної плати, 

тобто не менше розміру мінімального страхового внеску.  

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат 

за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх 

видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який 

сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску. 

Навчання у вищому навчальному закладі до 1 січня 2004 року зараховується до трудового стажу 

і автоматично стає страховим стажем. Після цієї дати період навчання до страхового стажу не 

зараховується, оскільки навчальний заклад не сплачує страхові внески за студента. Цей період може 

бути зарахований до страхового стажу за умови добровільної сплати страхового внеску не пізніше 

20-го числа кожного місяця. Орієнтовний розмір внеску на даний час складає 450 гривень (37% х 

1218 грн.). 

В окремих випадках для підтвердження страхового стажу застрахованої особи крім трудової 

книжки потрібні додаткові документи, що підтверджують періоди, впродовж яких застрахованою 

особою страхові внески не сплачувались, але які відповідно до законодавства про соціальне 

страхування, зараховуються до страхового стажу: 
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– довідки з попередніх місць роботи працівника про заробітну плату, з якої сплачувались 

страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;  

- листки непрацездатності; 

– відомості про нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та вагітності та пологах 

із зазначенням періодів, за які надавалися страхові виплати; 

– накази про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;  

– довідки про періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування.  

Отже, під страховим стажем розуміють період, протягом якого особа або її роботодавець 

сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. 
 

 

2. Види страхового стажу. 

Страховий (трудовий) стаж класифікують за якісним та кількісним критеріями.  

1. 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.  

2. Кількісна складова стажу передбачає:  

(а) загальну тривалість діяльності;  

(б) безперервність такої діяльності, що відбувається на різних підприємствах, в установах, 

організаціях;  

(в) тривалість трудової діяльності на одному підприємстві. 

За якісною підставою трудовий стаж поділяється на загальний і спеціальний, за кількісною 

виокремлюється безперервний стаж. 

Загальний страховий стаж – загальна тривалість трудової чи іншої суспільно корисної 

діяльності, на якій особа під-лягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. 

До нього належить сумарна тривалість періодів роботи чи іншої суспільно корисної діяльності 

незалежно від її характеру. Загальний страховий стаж потрібен для призначення пенсій за віком , по 

інвалідності, при визначенні розміру допомоги з тимчасової непрацездатності. 

Цей вид стажу має значення для призначення пільгових пенсій або пенсій за окремими 

законами. Так, прокурори, судді, військовослужбовці мають право на пенсійне забезпечення за 

вислугу років. 

Спеціальний стаж потрібен усім особам, які мають право на отримання пенсії за вислугу років 

(робітники локомотив-них бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють 

організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах; 

водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у 

рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи; працівники 

експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових 

геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, 

гідрологічних , лісовпорядних і розвідувальних роботах; робітники, майстри (у тому числі старші 

майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на 

обслуговуванні механізмів і обладнання; механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад 

на вантажно-розвантажувальних роботах у портах; 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 

здоров’я та соціального забезпечення; спортсмени – заслужені майстри спорту , майстри спорту 

міжнародного класу, члени збірних команд; артисти театрально-концертних та інших видовищних 

закладів, підприємств і колективів). 



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

працівники, 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; 

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 результатами атестації робочих місць; трактористи-машиністи, 

безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, 

інших підприємствах сільського господарства; жінки, які працюють трактористами-машиністами, 

машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі 

тракторів і екскаваторів; жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), 

свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства; 

жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці 

тютюну; робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, – за Списком 

виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України; 

жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей; 

водії міського пасажирського транспорту ( автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових 

автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв. Зокрема, мають 

право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, 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 

досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених 

роботах; жінки – після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 

років 6 місяців на зазначених роботах. 

Безперервний стаж – це тривалість безперервної трудової діяльності працівника на одному 

підприємстві, в одній установі, організації або галузі господарства. Інколи до цього стажу 

включається й інша суспільно корисна діяльність (навчання, військова служба тощо). Безперервний 

трудовий стаж є самостійною оціночною категорією трудової діяльності працівника, що 

характеризує не загальну тривалість роботи, а конкретний 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 тривалості безперервної 

роботи на цьому підприємстві або в галузі. 

Отже, під поняттям «загальний страховий стаж» розуміється сумарна тривалість роботи 

робітником або службовцем, або в іншій суспільно-корисній діяльності, якщо їх включення в 

трудовий стаж передбачено чинним законодавством.  

Загальний страховий стаж відрізняється від спеціального тим, що при його обчисленні 

тривалість перерв у трудовій діяльності, причини звільнення і характер роботи не мають значення. 

Поняття загального та спеціального страхового стажу застосовувалося в пенсійному законодавстві 

для визначення права на призначення пенсій за віком, пенсій на пільгових умовах та за вислугу 

років. 

Спеціальний страховий стаж – це тривалість роботи у певних галузях народного господарства, 

у певних умовах праці, у визначених місцевостях чи природно-кліматичних умовах, за професіями, 

посадами. Спеціальний страховий стаж враховується при призначенні пенсії за віком на пільгових 

умовах, а також пенсії за вислугу років. 

Пільговий стаж — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних 

умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за 

якими період трудової діяльності може бути віднесено до пільгового стажу, затверджено 

постановами Кабінету Міністрів України. 

Довідково. Повним робочим днем вважається виконання робіт в умовах, передбачених 

Списками, не менш як 80% робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, 



професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних 

з виконанням певних трудових обов’язків. 

Порядок застосування Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при 

обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах, затверджено наказом № 383. 

Згідно з цим Порядком під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах 

застосовуються Списки, що були чинними в період роботи особи, затверджені постановами № 10, 

№ 36, № 162, № 1173. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на 

відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до 

списків. 

Робота в шкідливих умовах після 21.08.92 р. до пільгового стажу зараховується, якщо право на 

це підтверджено результатами атестації робочого місця. 

Спеціальний стаж 

Спеціальний трудовий стаж — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на 

відповідних видах робіт, яка дає право на дострокове призначення трудової пенсії. 

Зокрема, пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на 

роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до 

настання віку, що дає право на пенсію за віком. 

Наприклад, відповідно до п. «е» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за 

вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності 

спеціального стажу роботи не менше 25 років за Переліком № 909 незалежно від віку. 

Згідно зі ст. 7 зазначеного Закону пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, 

яка дає право на цю пенсію. 

Враховуючи абзац другий частини 16 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування, 

при визначенні права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж як до, так і після 01.01.2004 р. 

обчислюється за нормами Закону про пенсійне забезпечення та Порядку № 637 — за даними 

трудової книжки, а у разі необхідності — уточнюючих довідок. 

 

3. Порядок обчислення страхового стажу 

Відповідно до ч. 2. ст. 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог 

цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до 

впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному 

законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. 

У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні 

відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім 

військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і 

начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі 

довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків. 

3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа 

підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну 

участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до 

страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з 

урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не 

меншою, ніж мінімальний страховий внесок. 

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових 

внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий 

внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в 

порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових 



внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, 

таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж 

мінімальний страховий внесок. 

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, 

визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою: 

ТП = Св : В, де: 

ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях; 

Св - сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум 

страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати; 

В - мінімальний страховий внесок за відповідний місяць. 

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних 

підставах. 

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом. 

За кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, 

на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, 

робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких 

давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується 

по одному року. 

4. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для 

призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в 

порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених 

цим Законом. 

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, 

за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком 

на пільгових умовах та за вислугу років. 

Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу 

1. Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається 

із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою: 

 
Кс - коефіцієнт страхового стажу; 

См - сума місяців страхового стажу; 

Вс - визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у 

відсотках). За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%. 

2. Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не 

може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом 

десятимчастини третьої статті 24 цього Закону, - 0,85. 

Отже, особливості обчислення страхового стажу з окремих видів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування визначаються відповідними законами України (зокрема, “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про 

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

працездатності 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 України 

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” страховий стаж – це період (строк), 

протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою (або за яку) 

сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло 

раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим 

Законом і за який сплачено страхові внески. 
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