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Тема: Пенсії за віком 

План 

1. Поняття пенсій за віком, їх відмінність від інших пенсій. 

2. Підстави виникнення права на пенсію за віком 

3. Порядок нарахування пенсій за віком, їх розмір. 

 

С/р. 1. Особливості пільгового забезпечення за віком окремих категорій громадян. 

Дане питання висвітлено в ст.114 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» 

2. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. Це питання регулюється ЗУ «Про пенсії 

за особливі заслуги перед Україною», який нараховує всього 17 статей. 

Або стислу інформацію по цим питанням можете почерпнути з методичних 

рекомендацій до сам. роботи, яка розроблена викладачами ц.к. 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  

визначення рівня знань, умінь та навичок (зазначені вкінці лекційного матеріалу) 

1. Питання винесені на самостійне опрацювання 

2. Тестові завдання пройти за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1cW0o4D3oM8N714G0lv_cFJQ5aplC7lWlEiSxiXYBtoc/edit 

 

Бажаю успіхів 

Становлення України як соціальної держави засвідчує створення дієвих механізмів 

функціонування пенсійного забезпечення. Одним з таких механізмів є запровадження 

пенсійної реформи. Вона почалася у 2000 році і продовжується зараз. 

Відео ТСН (https://ru.tsn.ua/groshi/glavnoe-o-pensionnoy-reforme-chego-zhdat-nyneshnim-i-

buduschim-pensioneram-1006730.html) 

Так, підвищення страхового стажу тягне за собою збільшення пенсійного віку, на 

що ви і звернули свою увагу. І саме це є найбільш дискусійним питанням серед 

українського суспільства. 

Відповідно до Звіту Пенсійного фонду України про розподіл пенсіонерів за 

розмірами призначених місячних пенсій на 01.01.2018 року проживає 11 711 

299 пенсіонери. Пенсію за віком отримують 8 915 643 пенсіонера.  

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1058-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/1058-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/1767-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1767-14
https://docs.google.com/forms/d/1cW0o4D3oM8N714G0lv_cFJQ5aplC7lWlEiSxiXYBtoc/edit
https://ru.tsn.ua/groshi/glavnoe-o-pensionnoy-reforme-chego-zhdat-nyneshnim-i-buduschim-pensioneram-1006730.html
https://ru.tsn.ua/groshi/glavnoe-o-pensionnoy-reforme-chego-zhdat-nyneshnim-i-buduschim-pensioneram-1006730.html


2 
 

 
Призначення пенсії за віком в Україні в 2018 році здійснюється відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який перебуває в умовах постійного 

перегляду і останні зміни відбулися 21 лютого 2018 року. 

 

1.      Поняття пенсій за віком, їх відмінність від інших пенсій. 
 

Пенсія за віком у солідарній пенсійній системі України – щомісячна гарантована 

державою довічна грошова виплата, яка призначається відповідно до порядку, 

передбаченого актами пенсійного законодавства, на загальних чи пільгових умовах, для 

осіб, які досягли встановленого законом пенсійного віку та набули загального чи 

спеціального стажу, за рахунок коштів Пенсійного фонду, а в деяких випадках – з 

Державного бюджету. 
 

Отже, можна визначити ті основні ознаки, які властиві лише пенсіям за віком у 

солідарній системі України: 

1. це платіж, що провадиться державою у грошовому вираженні; 

2. платежі здійснюються регулярно, щомісячно; 

3. кошти на виплату пенсії виділяються з Пенсійного фонду України, а також 

асигнуються на ці цілі державою з Державного бюджету; 

4. розмір щомісячної пенсії залежить від тривалості страхового стажу і величини 

заробітку, з якого сплачуються внески; 

5. пенсія призначається особі з моменту досягнення певного віку та за наявності 

страхового стажу; 

6. коло осіб, які мають право на пенсію точно окреслене в законі; 

7. термін її призначення — довічний. 
 

Специфічними ознаками, які характерні тільки даному виду пенсій у солідарній 

пенсійній системі України є:  

1. розмір пенсії не може бути нижчим прожиткового мінімуму, встановленого законом;  
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2. призначення пенсії на загальних чи пільгових підставах;  

3. наявність установленого законом страхового стажу — загального чи пільгового;  

4. диференціація умов праці, від яких залежить втрата працездатності, що передбачена 

пенсійним законодавством;  

Пенсія за віком відрізняється від інших видів пенсійного страхування, наприклад, 

від пенсії за інвалідністю та за вислугу років, її призначення не залежить від фактичного 

стану працездатності людини.  

Критерії 

відмінності 

 

Пенсія за віком Пенсія по 

інвалідності 

Пенсія у зв'язку з втратою 

годувальника 

 

Період 

призначення 

довічно призначається на 

весь строк 

встановлення 

інвалідності. 

Інвалідам, які 

досягли пенсійного 

віку пенсії по 

інвалідності 

призначаються 

довічно. 

протягом якого член сім'ї померлого 

годувальника є непрацездатним, або 

довічно - членам сім'ї, що 

досягли пенсійного віку,  

 

Наявність 

стажу 

 

Страховий  

стаж 35 років 

 

Мінімальна тривалість 

стажу 1 рік 

за наявності в годувальника на день 

смерті страхового стажу, який був би 

необхідний йому для призначення пенсії 

по III групі інвалідності, а в разі смерті 

пенсіонера - незалежно від тривалості 

страхового стажу. 

 

Момент 

(підстави) 

призначення 

Пенсійний  

вік 60 років, може 

бути призначена 

достроково 

 

призначається з 

моменту настання 

інвалідності. 

 

не передбачає досягнення будь-якого 

віку. 

 

Стан 

працездатності 

призначення не зале 

жить від 

фактичного  

стану 

працездатності  

людини  

призначається на весь 

строк встановлення 

інвалідності  

Призначається тільки непрацездатним 

членам сім’ї 

Пенсію за віком неважко відрізнити і від пенсії за вислугу років, хоча обидві ці пенсії 

встановлюються незалежно від фактичного стану працездатності. Різниця полягає у 

тому, що для отримання пенсії за віком є необхідним певний вік, а право на пенсію за 

вислугу років не передбачає досягнення будь-якого віку. 

Прийнята Верховною Радою пенсійна реформа не передбачає прямого підвищення 

пенсійного віку. Але деяким українцям все ж доведеться відкласти вихід на заслужений 

відпочинок, тому що в країні вводяться вимоги до страхового стажу. 

Зверніть увагу на екран. 

https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/435-umovy-pryznachennia-nabuttia-prava-pensiinyi-vik
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Дійсно Держава запровадила гнучкий коридор який регламентується ст. 26 ЗУ 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто передбачено, що 

змінювати умови виходу на пенсію будуть поетапно.  

Стаття дуже велика, тому  більш глибоко ви з нею попрацюєте дома, а випереджуюче 

завдання більш детально її опрацювати  отримала Валієва Севіль, яка зараз зверне увагу 

на її основні аспекти. 
Стаття дуже велика, але важлива для розуміння. Так, спочатку для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде 

мати 25 років стажу. При стажі 15-25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, менш 15 років – в 65 років. Однак 

нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року.  

Отже, До кінця 2017 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залишався незмінним – 15 років. 

Але уже з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії матимуть ті, у кого буде 25 років страхового стажу. Надалі 

він з кожним роком збільшується на 1 рік. І у 2028 році має сягнути 35 років. 

В цій статті  іде прив’язка до стажу, до віку і до дати народження майбутніх пенсіонерів. І якщо  на практиці 

нам буде необхідно визначити строк виходу на пенсію, ми будемо дивитись і по цій статті визначати досягши якого 

віку особа має право на пенсію, враховуючи на вік, дату народження і страховий стаж.   

Отже, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років 

страхового стажу.  

У Пенсійному фонді прогнозують, що до цього моменту такий стаж матимуть лише 

45% українців, всі інші 55% вийдуть на пенсії вже пізніше 60 років. 

На користь пенсійної реформи необхідно зазначити що пенсійний вік в 60 років не 

такий вже і високий, порівняно міжнародним і європейськими стандартами пенсійного 

забезпечення за віком, напевно ви це вивчали з дисципліни «Міжнародне право».  
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У Європі середній вік виходу на пенсію - 63 - 67 років.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменшим пенсійним віком  

визначаються жінки країни Хорватії – пенсійний вік становить 56 років. Щодо 

найбільшого пенсійного віку визначається країна Норвегія – пенсійний вік жінок цієї 

країни  становить 67 років. 

Пенсійний вік чоловіків також різниться в різних країнах. Найменший встановлено 

в країні Словенія і  становить 58,7 років. А найбільший -  зазначено в Норвегії і є 

однаковим як для чоловіків і для жінок і становить також 67 років. 

Отже, пенсійний вік в Україні є одним з найнижчих в Європі. 

Проаналізувавши поняття пенсій за віком можна зробити висновок, що серед всіх 

видів пенсійного забезпечення традиційно найбільш вагоме місце за чисельністю 

одержувачів посідає пенсія за віком.  

Загальними правовими підставами пенсійного страхування за віком є пенсійний 

вік – 60 років та трудовий стаж установленої тривалості – 35 років. Саме цими 

двома умовами (віком і стажем) передбачено право на забезпечення пенсією за віком. 

Також ми виділили основні та специфічні ознаки пенсії за віком які суттєво 

відрізняють їх від інших пенсійних виплат. 

 

2. Підстави виникнення права на пенсію за віком 

Розглянувши питання щодо поняття пенсій за віком доречно перейти до підстав 

виникнення цього права.  
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Давайте для початку розглянемо дані про чисельність пенсіонерів станом на 01.01. 

2018 року   

Увага на екран або стор.7 О.К 

 
Як ви бачите, найнижча чисельність пенсіонерів спостерігається в Чернівецькій 

області і становить 226 429 осіб, а найвища кількість встановлена в нашій області і 

складає 984 776 пенсіонерів.  

З цього приводу пропоную послухати  працівника Пенсійного фонду Смика Сергія 

Володимировича 

 Відео-інтерв’ю про 

Питання Яка чисельність пенсіонерів у Новомосковську 

  

Також в цьому контексті важливо навести наступну інформацію 
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І як ми бачимо з діаграми пенсії за віком диференціюються за окремими видами 

(підвидами) залежно від умов праці, тривалості страхового стажу. 

В Україні існує кілька підстав нарахування трудових пенсій за віком.  

О.К. стор. 6 

Усі ці підстави залежать від того, про забезпечення яких категорій громадян йшлося. 

З огляду на це законодавець поділяє призначення пенсій за віком на три види:  

- на загальних підставах;  

- пільгових;  

- спеціальних юридичних підставах (умовах). 

Як ви знаєте робота юриста передбачає вміння працювати з нормативно-правовими 

актами, тому давайте проглянемо ці норми, щоб ви мали загальне поняття про них 

Під загальними підставами ми розуміємо досягнення пенсійного віку (60 років) та 

страхового стажу (35 років). Дані підстави регламентовані ст.26 Закону і коротко нас 

ознайомила з ними Валієва Севіль. 

Під пільговим пенсіонуванням слід розуміти можливість вийти на пенсію за віком 

або в молодшому віці, або при одночасному зниженні вимог до віку і тривалості 

страхового стажу. 

Даний вид підстав призначення пенсій за віком законодавець висвітлив в ст. 

114 З № 1058, яку відповідно до навчальної програми ви повинні розглянути 

самостійно.  

Тому пропоную вам коротко проаналізувати яким чином сконструйована дана 

стаття.  

Вона складається з 6 частин, які в свою чергу містять перелік пільгових умов 

призначення пенсії за віком, а також деталізована переліком робіт з особливо 

шкідливими і особливо важкими умовами праці перехованими в Списках № 1 і № 

2. 
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Стаття дуже велика, але важлива. В ній іде прив’язка до стажу, до віку і до дати 

народження майбутніх пенсіонерів, які працювали в особливо шкідливих і  особливо 

важких умовах.  

І якщо на практиці Вам буде необхідно визначити строк виходу на пенсію за 

пільговими умовами, Ви будете дивитись і по статті 114 визначати право на пенсію за 

віком на пільгових умовах та за вислугу років. 

Що ж до спеціальних юридичних підстав, то вони мають значення для окремих 

категорій громадян і регламентовані  в ст.115 ЗУ «Про загальнообов’язкове 

пенсійне державне страхування»:  

Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян 

1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають: 

1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики - після досягнення 

чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і 

не менше 15 років у жінок; 

2) особи з інвалідністю по зору I групи - сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи - після 

досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років 

у чоловіків і не менше 10 років у жінок; 

3) жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з 

інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, - після досягнення 50 років та за наявності 

страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також 

діти з інвалідністю віком до 16 років. 

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини з 

інвалідністю здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 

55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років; 

4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, 

поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а 

також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час 

захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), 

або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального 

обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини 

(чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження 

військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових 

обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської 

катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній 

операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 

20 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з числа резервістів і 

військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний 

шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до абзаців шостого і сьомогопункту 1 статті 

10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran105#n105
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran107#n107
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran103#n103
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran157#n157
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran159#n159
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran161#n161
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сімей резервістів і військовозобов’язаних, - після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та 

за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. 

2. Пенсії для осіб, визначених цією статтею, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 

26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Для кращого засвоєння вами теоретичних положень даного питання пропоную 

сформувати вміння і навички їх практичного застосування  в процесі вирішення ситуацій 

і надання консультацій по ним.. 

         

Отже, ми в ході розгляду питання зазначили підстави, за яких настає право 

на призначення пенсій. Аналіз вище зазначених норм пенсійного законодавства свідчить 

про те, що пенсія за віком, може бути призначена достроково, тобто до досягнення 

особою пенсійного віку в 60 років визначеного ст. 26 ЗУ 1058 

3. Порядок нарахування пенсій за віком, їх розмір  

Одним з позитивних факторів пенсійної реформи, про які ми чули на початку лекції, 

є осучаснення пенсій. Процес «осучаснення» пенсій в Україні стартував з 1 жовтня 2017 

року, і у багатьох українців відбулося підвищення розміру пенсії за віком. У зв’язку з 

цим важливо розуміти які розміри пенсій є у українських пенсіонерів. 

Як бачимо з діаграми із загальної чисельності пенсіонерів, найбільший розмір 

пенсії (понад 10000 грн.) мають 118 381 особа що складає 1 відсоток. 

 Найменшу пенсію розміром до 1 300 грн. має 77 685 осіб це є 0,7 відсотків від 

загальної кількості пенсіонерів. 

Найбільша частина пенсіонерів, 3 945 130 осіб, отримує пенсію в розмірі від 1 501 

до 2000 грн. і становить 33,7 відсотка. 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran464#n464
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran464#n464
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
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В Україні розмір пенсії залежить від страхового стажу особи і від заробітку 

(доходу), який вона отримувала протягом трудової діяльності та з якого було 

сплачено внески в Пенсійний фонд України.  

Зверніть увагу на екран 

ВІДЕО ТСН 

https://tsn.ua/groshi/rozshirivsya-perelik-profesiy-yaki-dayut-pravo-piti-

na-pilgovu-pensiyu-za-vikom-1072165.html 

Стаття 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» визначає пенсійну формулу для розрахунку пенсії за віком. 

Для того щоб розрахувати розмір пенсії за віком, коефіцієнт страхового стажу кожної конкретної 

особи множимо на її, визначений в установленому порядку, заробіток для обчислення  пенсії. 

Тобто розмір пенсії за віком визначається за формулою: 

П = Зп * Кс, де: 

П- розмір пенсії (у гривнях); 

Зп- заробітна плата (дохід) застрахованої особи; 

Кс- коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до 

статті 25 Закону. 

 

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії 

регламентований ст.40 ЗУ 1058 де зазначено, що для обчислення пенсії враховується 

заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. 

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату 

первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 

року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна 

плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року 

незалежно від перерв.  

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж 60 місяців, враховується 

заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж. 

 

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 - 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%. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/32/p129651n2020.bmp
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Також держава передбачила і законодавчо встановила розміри мінімальної та 

максимальної пенсійної виплати 

Перш ніж говорити про мінімальну та максимальну пенсію, 

потрібно  опиратися на ті визначення, які дані в законах. Законодавчо визначено також 

розмір мінімальної пенсії. 

Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком 

1. 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 працездатність.  

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам 

пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 

27 Закону №1058, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, 

передбаченого абзацом першим цієї частини І СТАНОВИТЬ 13 грн. 73 коп.  

Законодавчим нововведенням є встановлення максимального розміру пенсії за 

віком. Так, 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 заслуги перед Батьківщиною) 

визначається ч. 3 ст. 27 Закону № 1058 і не може перевищувати десяти прожиткових 

мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2018 року 

максимальний розмір пенсії  не перевищує 13730 гривень 

Що стосується максимального розміру пенсії за віком то його розмір  

. 

 

Мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком у 

2018 році 

Термін дії Мінімальний розмір 

пенсії 

(1 ПМ)*** 

Максимальний 

розмір пенсії* 

(10 ПМ) 

Підстава 

01.01.2018 р. - 

30.06.2018 р. 

1373 грн.** 13730 грн. П. 3 ст. 27 та ст. 28 Закону N 1058  

01.07.2018 р. - 

30.11.2018 р. 

1435 грн.** 14350 грн. 

01.12.2018 р. - 

31.12.2018 р. 

1497 грн.** 14970 грн.  П. 3 ст. 27 та ст. 28 Закону N 1058 

https://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/74.html
https://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/74.html
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п. 2 розд. ІІ Закону України від 

03.10.2017 р. N 2148-VIII 

 

Отже, мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком залежать від розміру 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Розглянувши питання щодо розміру пенсій за віком доречно виділити СЕРЕДНІЙ 

РОЗМІР ПЕНСІЙНОЇ ВИПЛАТИ ПО ОБЛАСТЯХ СТАНОМ НА 01.01.2018  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЕКРАН 

   
Як ми бачимо з діаграми то найвищий розмір пенсійних виплат отримають 

пенсіонери м. Києва в сумі 3 332 грн.. А найнижчий отримують пенсіонери 

Закарпатської області в розмірі 1 997 грн. 

Яка статистика призначення та виплати пенсій по місту та району? 

Який середній розмір пенсій по нашому місту та району? 

 

 Отже, розрахунок розміру пенсії за віком проводиться за єдиною для усіх українців 

формулою, але сума виплат визначається індивідуально для кожної особи і залежить не 
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тільки від тривалості і коефіцієнту страхового стажу, а ще й від коефіцієнту та величини 

заробітку, з якого були сплачені страхові внески.  

Зверніть увагу, що розмір пенсії за віком визначається за нормами Закону про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, і залежить від тривалості страхового 

стажу, величини заробітку, з якого були сплачено страхові внески, коефіцієнтів страхового стажу 

та заробітку. 

Висновок 

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. 

Сутнісні зміни які відбулися в умовах та порядку призначення пенсії за віком 

внаслідок пенсійної реформи 2017 року дозволяють виділити такі ознаки пенсії за віком:  

 розмір пенсії не може бути нижчим прожиткового мінімуму, встановленого 

законом;  

 призначення пенсії на загальних чи пільгових підставах;  

 диференціація умов праці, від яких залежить втрата працездатності, що 

передбачена пенсійним законодавством;  

Проаналізувавши досвід країн Європи ми визначили що він є надзвичайно важливий 

та цінний для України і, в першу чергу через те, що саме в цих країнах побудовано 

ефективну систему пенсійного забезпечення та соціального захисту населення. 

Щодо проблемного питання нашого заняття, то я вважаю, що підвищення 

пенсійного віку для працюючих громадян в Україні є одним із способів створення більш 

сучасної пенсійної системи з кращими виплатами. 

 

Цілком очевидно, що правове регулювання пенсії за віком перебуває у 

динаміці, що пояснюється об’єктивними та суб’єктивними чинниками. 

Дослідивши основні питання пенсійного віку, можемо констатувати, що Україна 

рухається в руслі загальноєвропейських тенденцій. Пенсійне законодавство 

держави щодо пенсійного віку відповідає міжнародним стандартам. 
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