
2. Особлива частина 
Тема 2.2. Види соціального забезпечення 

Семінарське заняття 2 
Тема заняття: Види трудових пенсій. 

Мета заняття: розглянути поняття та види трудових пенсій за віком, порядок та підстави їх 

призначення. 

План 

1. Загальна характеристика поняття "трудова пенсія". 

2. Пенсії за віком у солідарній системі. 

3. Особливості призначення пенсії по інвалідності в солідарній системі. 

4. Пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою годувальника. 

5. Пенсії за вислугу років. 

Ключові поняття: пенсійна система, пенсія, пенсія за віком, пенсія по інвалідності,, спеціальний 

трудовий стаж, пенсія при неповному страховому стажі, втрата годувальника, вислуга років, трудова 

інвалідність. 

Теми рефератів 

1. Особливості призначення трудової пенсії в зв’язку з втратою працездатності під час виконання 

трудових обов’язків. 

2. Пенсійне забезпечення осіб, які працювали на роботах за списками № 1 і № 2. 

3. Пенсії особам, що стали особами з  інвалідністю внаслідок професійного захворювання. 

Запитання та завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Що таке страховий стаж? 

2. Дайте визначення поняттю "пенсія". 

3. Які загальні умови призначення пенсії за віком? 

4. Яким чином визначається пенсія за віком? 

5. Що таке інвалідність, яким чином вона встановлюється?  

6. Які умови й порядок призначення пенсії по інвалідності?  

7. Які умови й порядок призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника?  

8. Які надбавки та підвищення до пенсій встановлено за законодавством?  

 

 

Методичні рекомендації 
Під час підготовки  відповіді до першого питання студентам  варто зазначити, що одним із 

перших базових законів, якими регулювались пенсійні відносини в Україні, став Закон «Про пенсійне 

забезпечення». В преамбулі до даного закону визначається, що всім непрацездатним громадянам 

України гарантується право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання 

шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Слід зазначити, що нині пенсіонерам сплачуються 

лише трудові пенсії, бо соціальні пенсії скасовано, замість них сплачуються соціальні допомоги. 

Однак, із прийняттям Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» дещо 

змінились акценти в розумінні поняття, змісту та ознак пенсій. Головним серед них є визначення 

страхового характеру більшості пенсій, встановлення залежності їх призначення та отримання від 

факту участі громадян в системі соціального страхування, від тривалості страхового стажу та сум 

страхових внесків. Трудові пенсії пов'язані з минулою трудовою діяльністю пенсіонера і залежать 

(крім пенсій з інвалідності та у зв'язку із втратою годувальника, пов'язаних з трудовим каліцтвом чи 

професійним захворюванням) від страхового стажу, тобто періоду, протягом якого сплачувалися 

внески до Пенсійного фонду, та їх розміру. 

Варто наголосити, що з набранням чинності Закону України “Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” ряд нормативно-правових актів, що регулювали пенсійні відносини 

до 2004 р., утратили чинність, це ж трапилося із Законом України “Про пенсійне забезпечення” від 5 

листопада 1991 р. за виключенням положень, що стосуються пенсії за вислугу років в окремих галузях 

економіки та пенсії за віком на пільгових умовах. Згідно із ст. 1 Закону «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» під пенсією розуміють щомісячну пенсійну виплату в солідарній 

системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в 

разі досягнення нею передбаченого законодавством пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або 

отримують члени її сім'ї у випадках, визначених законодавством. Крім того, пенсії разом з довічними 



пенсіями та одноразовими виплатами відносяться до категорії пенсійних виплат системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Так як трудові пенсії — це державний вид пенсії, що передбачає щомісячну грошову виплату 

для забезпеченості громадян у старості, на випадок повної чи часткової непрацездатності, втрати 

годувальника, а також у зв'язку з досягненням законодавчо встановленого стажу роботи у 

сферах трудової діяльності, то варто визначити  коло осіб, які мають право на трудову пенсію.  

Розглядаючи друге питання студентам потрібно зазначити, що призначення пенсії за віком 

в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» і при дотриманні двох умов: досягнення пенсійного віку; наявність достатнього 

страхового стажу. Умови і особливості призначення пенсій за віком деталізовані у ст.26 цього Закону.  

Починаючи з 1 січня 2019 року громадяни, у яких відсутній зазначений вище стаж, мають право 

вийти на пенсію за віком після досягнення 65-річчя за наявності страхового стажу не менше 15 років. 

Крім того, починаючи з 2028 року, у разі наявності у особи 40 і більше календарних років страхового 

стажу, пенсія призначатиметься незалежно від віку. Розрахунок розміру пенсії за віком проводиться 

за єдиною для усіх українців формулою, яка передбачена ст.27 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але сума виплат визначається індивідуально 

для кожної особи і залежить не тільки від тривалості і коефіцієнту страхового стажу, а ще й від 

коефіцієнту та величини заробітку, з якого були сплачені страхові внески. Крім того, за наявності 

законних підстав, до основного розміру пенсії можуть встановлюватися надбавки, доплати та 

підвищення. 

Згідно до законодавства мінімальна пенсія за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 

стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Разом 

з тим, за кожний повний рік понаднормового стажу встановлюється надбавка (доплата) — виплати 

збільшуються на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% мінімальної суми пенсії за віком. Також 

студентам необхідно звернути увагу на перелік документів, необхідних для оформлення пенсії за 

віком. Наприклад, в 2020 році він передбачає наявність у громадянина, який звернувся за 

призначенням пенсійних виплат,  ряду документів, частина з них може бути замінена електронними 

виписками, отриманими в рамках проекту Е-пенсій. 

3. В ході розкриття третього питання студентам, насамперед, варто підкреслити, що за 

змістом Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особи з 

інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав 

і свобод. Доречно підкреслити, що правове забезпечення пенсій по інвалідності у солідарній системі 

пенсійного страхування визначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» (ст.ст.30-35). Також в юридичній літературі зазначається, що пенсія 

по інвалідності у пенсійному страхуванні - це визначена у солідарній системі щомісячна пенсійна 

виплата у грошовій формі, що гарантується особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання 

(у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності встановленої 

тривалості страхового стажу та/або інших юридичних фактів, яка призначається на умовах та у 

порядку, передбаченому пенсійним законодавством. При цьому до основних особливостей пенсії по 

інвалідності у пенсійному страхуванні належать передбачена солідарною системою пенсійного 

страхування, щомісячна пенсійна виплата у грошовій формі; основними умовами призначення є: 

наявність встановленої інвалідності (внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не 

пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства)) відповідно до рішення органу медико-соціальної 

експертизи, віку, встановленої тривалості страхового стажу та/або інших юридичних фактів від-

повідно до закону; обчислюється, нараховується призначається уповноваженими органами 

Пенсійного фонду України; розмір визначається відповідно до спеціальної формули у співвідношенні 

до пенсії за віком; призначається на строк встановлення інвалідності або довічно; як правило, не 

підлягає обмеженню; не передбачає звуження прав осіб з інвалідністю з питань соціального захисту; 

виключає можливість призначення іншої пенсії у солідарній системі; може бути переведена на інший 

вид пенсії у солідарній системі пенсійного страхування; виплачується за рахунок коштів Пенсійного 

фонду України. 
В процесі підготовки до четвертого питання, студенти мають звернути увагу, що пенсійне 

забезпечення у зв’язку з втратою годувальника передбачено однією з організаційно-правових форм 

соціального захисту - загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Так, розділом V 
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Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачені умови, 

порядок та розмір призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі. 

Також варто виділити коло осіб, які мають право на призначення цього виду пенсії. Відповідно 

до ст.36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв’язку 

із 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 призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті особи, яка виконала 

функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсіонера або осіб, зазначених у частині 

другій статті 32 цього Закону, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського 

протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму 

Януковича (Революції Гідності), - 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. Студентам також потрібно зупинитися на питаннях, які пов’язані з правом членів сім’ї 

на пенсійне забезпечення у зв’язку із втратою годувальника (ч.2, 3 ст. 36 ЗУ «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»).  
У п’ятому питані студентам необхідно зазначити, що з набранням чинності Закону України 

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ряд нормативно-правових актів, що 

регулювали пенсійні відносини до 2004 р., утратили чинність, це ж трапилося із Законом України “Про 

пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р. за виключенням положень, що стосуються пенсії за 

вислугу років в окремих галузях економіки та пенсії за віком на пільгових умовах. 

Згідно зі статтею 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788 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. 

Умови призначення пенсій за вислугу років:  

 наявність певного стажу за спеціальністю; 

 обов’язкове  звільнення з роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років.  

Виходячи з цього, можливо говорити, що пенсії за вислугу років - це щомісячні грошові 

виплати, що 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. 

Пенсії за вислугу років, крім того, передбачені Законом України “ Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”  від 9 квітня 1992  р. та Законом України 

“Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 р. У зазначених законах відмічається, що йдеться про пенсії за 

вислугу років.  

Що стосується пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників, 

державних службовців, суддів, народних депутатів, законодавець не вказує, що йдеться про пенсії за 

вислугу років. 
Розміри пенсії за вислугу років визначаються згідно зі статтями 27, 28 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Умови призначення пенсії за вислугу років відрізняються залежно від посад , на яких 

працювала особа. 

Відповідно до Закону України  «Про пенсійне забезпечення» (стаття 52) право на пенсії за вислугу 

років мають: 

 окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу; 

 робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо 

здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та 

метрополітені; 

 водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на 

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

 механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-

розвантажувальних роботах у портах, а також 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); 
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 працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на 

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

гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах; 

 робітники і майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на 

лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання; 

 деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і 

колективів; 

 працівники освіти, охорони здоров’я, а також соціального забезпечення, які в будинках-

інтернатах для престарілих та осіб з інвалідністю і спеціальних службах безпосередньо зайняті 

обслуговуванням пенсіонерів та осіб з інвалідністю; 

 спортсмени. 

Також коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, визначено статтями 54 і 55 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення», а також іншими спеціальними законодавчими актами, зокрема: 

«Про державну службу», «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ», тощо. 

Студенти повинні здійснити аналіз чотирьох категорій працівників, яких законодавство 

вирізняє, як таких що мають право на пенсію за вислугу років. 

Першій категорії працівників пенсії призначаються за наявності певної вислуги років служби, 

зазвичай незалежно від віку, інколи – в сукупності з віком та іншими обставинами. Порядок 

обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського 

складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393. 

У другій категорії працівників умовами призначення пенсії за вислугу років є наявність 

певного стажу роботи за спеціальністю (вислуги років) і припинення до часу звернення за пенсією 

роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років. 

До третьої категорії працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, належать 

посадові особи та інші працівники державного апарату. 

Найчисельніша четверта категорія працівників, які користуються правом на пенсію за 

вислуги років — це працівники, зайняті в різних галузях народного господарства. Визначальними 

умовами пенсійного забезпечення кожної категорії працівників, є професія, посада, тривалість 

трудового стажу, галузь народного господарства та інші показники: список виробництв, професій і 

посад працівників. 

Списки професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років визначені статтями 

54 і 55 Закону Україну «Про пенчійне забезпечення». 

Кожний із вказаних списків містить конкретний і вичерпний перелік найменувань професій і 

посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років. 

 

 

 

 

 
Модульний контроль № 1 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 30.03.2022 р. 

До уваги студентів! 

Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

Модульний контроль № 1 

з дисципліни «Право соціального забезпечення» 

Варіант № ______  

студента-(ки) групи П - ________  

(ПІБ) 



Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, сучасності підібраних 

матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається за першою літерою прізвища студента відповідно до наступних 

варіантів : 

МОДУЛЬ № 1 

Варіант № 1 - А, Д, З, П 

1. Поняття соціального захисту та соціальної забезпечення .Функції соціального забезпечення. 

2. Поняття трудового стажу. Види трудового стажу. Докази  трудового стажу 

3. *Процедурні відносини з проводу встановлення юридичних фактів, порядку призначення 

різних видів соціального забезпечення. 

МОДУЛЬ № 1 

Варіант № 2 - Г, Ж, К, Щ 

1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види. Предмет права 

соціального забезпечення. 

2. Поняття загального та спеціального трудового стажу. 

3. *Право на добровільне внесення страхових внесків до фондів 

МОДУЛЬ № 1 

Варіант № 3 - Б, Л, С, Ш  

1. Поняття та загальна характеристика принципів соціального забезпечення. 

2. Поняття трудового страхового стажу. Порядок його визначення. 

3. Загальність соціального забезпечення. 

МОДУЛЬ № 1 

Варіант № 4 - В, Н, Р, Ф 

1. Державний та громадський контроль при призначенні та надані соціального забезпечення. 

2. Джерела пенсійного забезпечення 

3. *Особливості методів права соціального забезпечення. 

МОДУЛЬ № 1 

Варіант № 5 - Є, М,Т, Ц 

1. Поняття та види джерел права соціального забезпечення. 

2. Пенсії, їх поняття та види. Відмінності пенсійних виплат від інших виплат громадян. 

3. *Система права соціального забезпечення. 

 

МОДУЛЬ № 1 

Варіант № 6 - І, О, Ч 

1. Допомога, її поняття та класифікація. Державна соціальна допомога. 

2. Послуги та натуральні види утримання і будинки – інтернати для людей похилого віку. 

3. *Відмінні ознаки організаційно - правових форм соціального забезпечення. 
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