
Лекція 7 

Тема: Пенсія за інвалідністю та в разі втрати годувальника 

План  

1. Поняття пенсій за інвалідністю. Поняття інвалідності. Групи інвалідності. 

2. Види пенсій за інвалідністю 

3. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника 

С.Р. 1.Поняття пенсій у разі втрати годувальника, їх відмінність від інших пенсій. 

2.Підстави виникнення права на пенсію в разі втрати годувальника 

3. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій сімей у разі втрати годувальника. 

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. Запитання для самоперевірки 

3. Тестові завдання пройти за посиланням яке буде надане під час перевірки 

Бажаю успіхів 

1. Поняття пенсій за інвалідністю 

Кожного року 3 грудня, з метою привернення уваги людства до проблем інвалідів, під егідою 

ООН відзначається Міжнародний день інвалідів. Першим кроком Української держави на шляху 

створення правових, економічних та організаційних засад захисту прав інвалідів стало прийняття 

21.03.1991 р. Закону “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Цим Законом людям із 

фізичними вадами гарантовано рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в усіх сферах 

життя суспільства, створення необхідних умов, що дають змогу інвалідам вести повноцінний спосіб 

життя з урахуванням їх індивідуальних здібностей та інтересів. Формуючи відповідну законодавчу 

базу, держава намагається цивілізовано будувати свої взаємовідносини з громадянами, чий фізичний 

або психічний стан не дає їм змоги самостійно і всебічно дбати про своє здоров’я. У суспільстві 

функціонує система соціального захисту населення, виплачуються пенсії, працює служба соціальної 

допомоги вдома, утримуються за кошти Державного або місцевих бюджетів будинки-інтернати для 

людей похилого віку й інвалідів, діють різні благодійні товариства, підтримується діяльність 

громадських організацій інвалідів і ветеранів. 

Пенсія по інвалідності – це різновид пенсійної виплати в солідарній системі, що є регулярним 

(щомісячним), але встановленим на певний строк грошовим забезпеченням осіб, яких відповідно до 

чинного законодавства визнано інвалідами і які мають необхідний страховий стаж.  
Пенсії по інвалідності призначаються у разі настання інвалідності, що спричинила повну або 

часткову втрату здоров’я, внаслідок: 

• трудового каліцтва або професійного захворювання; 

•  загального захворювання (у т. ч. каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства). 

Пенсії по інвалідності призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність: у період 

роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. 

Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 

призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності». 

Підставою для призначення такої пенсії є визнання особи у встановленому порядку інвалідом. 

Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем 

може призводити до обмеження її життєдіяльності, 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, оформлення якого відповідно до чинного 

законодавства трансформує 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 недостатність (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, існування 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, психологічних і соціальних функцій людини. Обмеження життєдіяльності – 

неможливість виконувати повсякденну діяльність у спосіб та в об’ємі, звичайних для людини, що 

створює пере-шкоди у соціальному середовищі, ставить її в незручне становище порівняно зі 

здоровими і проявляється частковою або повною втратою здатності до самообслуговування, 

пересування, орієнтації, спілкування, навчання, контролю за поведінкою, а також значним 

обмеженням обсягу трудової діяльності, зниженням 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 професією і  

б) непрофесійну – йдеться про істотні порушення життєдіяльності особи, пов’язані не лише з її 

трудовою діяльністю, а й здатністю до самообслуговування, пересування, спілкування, навчання, 

контролю за своєю поведінкою тощо.  
Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються 

медико-соціальною експертною комісією, підпорядкованою Республіканському в АРК, обласним і 

міським у містах Києві й Севастополі центрам (бюро) медико-соціальної експертизи. Органи 

Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в установленому законом порядку оскаржити 

рішення органів медико-соціальної експертизи. Правовий статус МСЕК визначено Положенням про 

медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. 

№ 1317. 

Залежно від ступеня , виду захворювання та групи інвалідності утворюються такі комісії:  
1) загального профілю; 

2) спеціалізованого профілю. 

Комісія складається з представників МОЗ, Мінсоцполітики, Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також військово-медичної служби 

СБУ та військово-медичного підрозділу Служби зовнішньої розвідки у разі розгляду медичних справ 

стосовно потерпілих на виробництві чи пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ або Служби 

зовнішньої розвідки. У проведенні медико-соціальної експертизи беруть участь також представники 

Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування 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 встановлення 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 інваліда, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, 

трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лі-кування, реабілітації за наявності даних, 

що підтверджують стійке порушення функцій організму, зумовлених захворюваннями, наслідками 

травм чи вродженими вадами, які спричиняють 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 комісії 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 огляду. На вимогу такого члена комісії акт огляду надсилається МОЗ.  
У разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може з’явитися до комісії 

за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного 



закладу, огляд проводиться вдома, у тому числі за місцем проживання, у стаціонарних установах для 

інвалідів 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 

випадках, зокрема, коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, проживає у віддаленій, 

важкодоступній місцевості, 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, довідку та індивідуальну програму реабілітації і надсилає у триденний 

строк виписку з акта огляду комісії органу, в якому інвалід перебуває на обліку як отримувач пенсії 

чи державної соціальної допомоги (щомісячного довічного грошового утримання), що призначається 

замість пенсії, та разом з індивідуальною програмою реабілітації – органу, що здійснює 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, виписку з акта огляду комісії про результати 

визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках та потреби у наданні додаткових 

видів допомоги. Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до комісії 

документів. 

 

2. Види пенсій по інвалідності 

Пенсії по інвалідності можна класифікувати за трьома основними критеріями залежно від а) 

групи інвалідності, б) причини інвалідності,(в) суб’єктів пенсійного забезпечення по інвалідності. 

Перший критерій пенсії по інвалідності є однаковим для всіх осіб, які мають право на пенсію 

по інвалідності, оскільки незалежно від суб’єкта і причини втрати працездатності інвалідність 

поділяється на три основні групи.  
Особі, що визнана інвалідом, залежно від ступеня розладу функцій органів і систем організму 

та обмеження її життєдіяльності 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 допомозі. 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 соціально-побутових функцій або які частково здатні до виконання окремих 

елементів самообслуговування. 

Інваліди I групи із значно вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та 

проводити різні види трудової діяльності за умови їх забезпечення засобами компенсації фізичних 

дефектів або порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів, створення за 

необхідності спеціальних 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 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 залежно 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 виключно високим ступенем втрати 

здоров’я, який стає причиною виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або 

допомозі інших осіб і фактичної нездатності до самообслуговування. Критеріями встановлення 

підгрупи А I групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє повну нездатність до 

самообслуговування та повну залежність від інших осіб (необхідність постійного стороннього 

нагляду, догляду або допомоги).  



До підгрупи Б I групи інвалідності належать особи з високим ступенем втрати здоров’я, що 

зумовлює значну залежність від інших осіб у виконанні життєвоважливих соціально-побутових 

функцій і часткову нездатність до виконання окремих елементів самообслуговування. Критеріями 

встановлення підгрупи Б I групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що у свою чергу, веде до 

втрати можливості самостійного задоволення з допомогою технічних засобів і за умови відповідного 

облаштування житла більшості життєвонеобхідних фізіологічних та побутових потреб.  
Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, явно вираженої тяжкості 

функціональні порушення в організмі, 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, догляді або 

допомозі. 

Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що стає причиною 

обмеження у вираженому II ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:  

1) обмеження самообслуговування II ступеня – здатність до самообслуговування з 

використанням допоміжних засобів/або за допомогою інших осіб;  

2) обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня – здатність до самостійного 

пересування з використанням допоміжних засобів і/ або за допомогою інших осіб;  

3) обмеження здатності до навчання ІІ ступеня – нездатність до навчання або здатність до 

навчання тільки у спеціальних навчальних закладах чи за спеціальними програмами вдома;  

4) обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня – нездатність до виконання окремих 

видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально 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) обмеження здатності до спілкування II ступеня – здатність до спілкування з використанням 

допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;  

7) обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня – здатність частково чи 

повністю контролювати 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, 

наслідки 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 навчального закладу видається довідка про придатність їх до ро-боти у 

результаті набуття професії.  
Інваліди II групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та виконувати 

різні види трудової діяльності, зокрема, шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням 

засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених 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 вадами, що 

призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, у тому числі її працездатності, 

але потребують соціальної допомоги і соціального захисту.  
Критеріями для встановлення III групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що зумовлює 

обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності у помірно вираженому I ступені:  

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) обмеження здатності до навчання I ступеня – здатність до навчання в навчальних закладах 

загального типу за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу і/або з 

використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, що навчає);  

4) обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня – часткова втрата можливостей до 

повноцінної трудової діяльності (втрата професії, значне обмеження кваліфікації або зменшення 



обсягу професійної трудової діяльності більше ніж на 25 %, значне утруднення в набутті професії чи 

працевлаштуванні осіб, що раніше ніколи не працювали та не мають професії);  

5) обмеження здатності до орієнтації I ступеня – здатність до орієнтації в часі, просторі за умови 

використання допоміжних 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 життєдіяльності можуть навчатися та виконувати 

різні види трудової діяльності за умови забезпечення у разі потреби засобами компенсації фізичних 

дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.  
Повторний огляд інвалідів з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій 

організму з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня 

соціальної адаптації проводиться 1 раз на 1-3 роки. Повторний огляд інвалідів, а також осіб, 

інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться 

раніше зазначеного строку за заявою такого інваліда, інших заінтересованих осіб у разі настання змін 

у стані здоров’я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.  
Другим критерієм пенсії по інвалідності є причина інвалідності.  
Причинами інвалідності є:  

 загальне захворювання; 

 інвалідність з дитинства;  

 нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я); 

 професійне захворювання;  

 поранення, контузії, каліцтва, захворювання 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 професійного захворювання призначається відповідно до Закону України “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 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 загальних суб’єктів, можуть отримувати також особи, пенсійне 

забезпечення яких регулюється спеціальними законами (державні службовці, науково-педагогічні 

працівники, військовослужбовці, працівники прокуратури, міліції, судді, дипломати та ін.).  
Стаття 32. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності 

1. Особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від 

групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день 

звернення за пенсією: 

для осіб з інвалідністю 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; 

для осіб з інвалідністю II та III груп: 

до досягнення особою 23 років 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, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 

26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного 

в абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону. 

2. Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або 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), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у 

період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається особі 

незалежно від наявності страхового стажу. 

Стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності 

1. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: особам 

з інвалідністю I групи - 100 відсотків пенсії за віком; особам з інвалідністю II групи - 90 відсотків 

пенсії за віком; особам з інвалідністю III групи - 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно 

до статей 27 і 28 цього Закону. 

2. Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії 

по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за 

наявності такого страхового стажу: 

у жінок - 20 років, а у чоловіків - 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 

років включно; 

у жінок - 21 рік, а у чоловіків - 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 

років включно; 

у жінок - 22 роки, а у чоловіків - 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 

років включно; 

у жінок - 23 роки, а у чоловіків - 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 

років включно; 

у жінок - 24 роки, а у чоловіків - 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 

років включно; 

у жінок - 25 років, а у чоловіків - 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 

років включно. 

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, яким установлено інвалідність після досягнення 

пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та особи з інвалідністю III групи за їх 

вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої 

відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці 

першому частини першої статті 28 цього Закону. 
Отже, пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну 

або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не 
пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності визначеного Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страхового стажу. Слід звернути увагу, що 
пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, 
до влаштування на роботу чи після припинення роботи. При цьому особи, визнані інвалідами після 
досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового 
стажу. Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по 
інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу. 

 

3. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
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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 призначення 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 (дружина) померлого, які не були на його утриманні, теж мають право на пенсію у 

зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування. 

Цей різновид пенсії необхідно відрізняти від спадщини померлого годувальника. По-перше, 

правом на останню за законом користуються всі члени сім’ї, а правом на пенсію – тільки окремі її 

члени за наявності необхідних юридично значущих умов (непрацездатність, утриманство). По-друге, 

спадщина може 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. Успадкувати 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 соціально 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, визнані безвісті відсутніми або оголошені 

померлими. Як і в пенсійному забезпеченні по інвалідності пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою 

годувальника поділяється на два види залежно від причини смерті: перший включає осіб, які померли 

від загального захворювання, і цей вид регулюється Законом України “Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування”; другий включає осіб, які померли внаслідок виконання своєї 

трудової функції, і регулюється Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності”. 

До другої групи суб’єктів належать особи, передбачені ст. 36 Закону України “Про 

загальнообов’язкове пенсійне державне страхування”. Згідно із положеннями статті непраце-

здатними членами сім’ї померлого годувальника є:  
1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами 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 стали інвалідами 

до досягнення 18 років; б) які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних 

закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів 

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 незалежно від того, навчаються вони чи ні;  
3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат (сестра), дідусь (бабуся) 

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.  
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 

засобів до існування. Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і 

основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержують пенсію, мають право (за бажанням) 

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 – нарівні з рідними дітьми; б) пасинок і падчерка – нарівні з рідними дітьми, якщо 

вони не одержували аліментів від батьків; в) неповнолітні діти – зберігають це право і в разі їх 

усиновлення. 

Згідно з п. 18 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, 

затвердженого постановою правління Пенсійного фонду 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 організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки 

органів місцевого самоврядування: (а) для призначення надбавок, компенсації – 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 джерелом засобів 

до існування, або про спільне проживання з годувальником на момент його смерті. У разі 

неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника 

встановлюється у судовому порядку. 

Окремо в Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 

наголошується, що положення, які стосуються сім’ї, поширюються і на сім’ю особи, визнаної безвісно 

відсутньою або оголошеною померлою у встановленому 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 непрацездатними 

членами сім’ї померлого; б) якщо перебували на повному утриманні померлого годувальника (за 

деякими винятками) 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 (щомісячним) грошовим забезпеченням, яке призначається в разі смерті 

годувальника, який має необхідний страховий стаж, не 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 годувальника 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 місяцем, 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 якому надійшла заява від члена сім’ї. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Які підстави виникнення права на пенсію по інвалідності передбачено законодавством України? 

2. У чому полягають повноваження медико-соціальної експертної комісії? 

3. У якому розмірі призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника? 

 


