
Тема 2.3. Пенсії за віком 
Семінарське заняття З 

Тема заняття: Порядок нарахування пенсій за віком, їх розмір. 
Мета заняття: узагальнити порядок нарахування пенсій, знати основні особливості 

нарахування пенсій за віком, обчислення страхового стажу та розміру заробітної плати для визначення 

пенсії 

План 
1.  Порядок звернення за призначенням пенсії  та строк призначення пенсії. 
2.  Обчислення розміру пенсії. 

3. Обчислення страхового стажу як основоної складової величини необхідної для розрахунку пенсії. 

4.  Обчислення розміру заробітної плати для визначення пенсії. 

 

Запитання та завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Які документи необхідні для призначення різних видів пенсії?  

2. Який порядок прийняття, оформлення і розгляду документів для призначення (перерахунку) 

пенсії?  

3. Які строки призначення (перерахунку) пенсії?  

4. Яким чином визначається заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії?  

5. Який порядок індексації пенсій?  

6.  Який порядок виплати пенсій?  

7. У яких випадках припиняється виплати пенсії? Який механізм обчислення страхового стажу?  

8. Як підтверджується період роботи, що зараховується до трудового стажу для призначення пенсії 

на пільгових умовах або за вислугу років?  

Реферати 

1. Розрахунок пенсії за віком онлайн. 

2. Право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах в системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. 

3. Пенсії за віком громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. 

4. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
В першому питанні студентам важливо виділити, що питання подання та оформлення документів 

для призначення (перерахунку) пенсій регулює Порядок подання та оформлення документів для 

призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 

листопада 2005 р. № 22-1. 

Порядком звернення визначено, що заява про призначення пенсії непрацюючим особам, а також 

членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника подається заявником особисто або через представника, 

який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління 

Пенсійного фонду в районі, місті, районі в місті, а також у місті та районі за місцем проживання 

(реєстрації). 

Заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою 

годувальника подається заявником до органу, що призначає пенсію, через уповноважену посадову 

особу підприємства, установи, організації за місцезнаходженням такого підприємства. За бажанням 

особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації) або через представни-

ка, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного пред-

ставника. 

Особа, яка проживає (зареєстрована) у будь-якому населеному пункті України, із заявою на 

призначення пенсії та документами, які для цього вимагаються законодавством, може звертатися в 

будь-яке управління Пенсійного фонду незалежно від місця її проживання (реєстрації). Звернення за 

призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не 

раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Заява на запит пенсійної справи за новим місцем 

проживання подається пенсіонером особисто до органу, що призначає пенсію, за новим місцем 

проживання (реєстрації). Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після 

виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Днем 



звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, 

відповідної заяви. 
      У 10-денний строк із дня одержання заяви про призначення пенсії посадова особа підприємства 
оформляє всі необхідні документи і направляє їх до органу, що призначає пенсію, за 
місцезнаходженням підприємства або передає документи працівнику для їх подання до органу, що 
призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). У необхідних випадках посадова особа 
підприємства надає працівнику допомогу щодо одержання документів для призначення пенсії, яких 
не вистачає.  
     Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного 
фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) 
або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії. 
     При визначені строку призначення пенсії необхідно звернутись до ст. 45 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Отже, пенсія призначається з дня звернення за 
пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку: 

1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо 

звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку; 

2) пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за 

пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності; 

3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті 

годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня 

смерті годувальника. 

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

відповідно до цього Закону. 

       До другого питання. Студентам варто пригадати, що в Україні розмір пенсії в солідарній системі 

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.  

Розмір пенсій за віком у всіх випадках визначається індивідуально для кожної особи і залежить 

від: 

 тривалості страхового стажу; 

 величини заробітку, з якого були сплачені страхові внески; 

 часу виходу на пенсію 

 коефіцієнту страхового стажу та заробітку 

Обчислення розміру пенсії за віком згідно зі ст. 27 Закону № 1058 здійснюється за формулою: 

П = Зп  Кс, де: П — розмір пенсії, у гривнях; Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, 

визначена відповідно до ст. 40 Закону № 1058, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс — коефіцієнт 

страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст. 25 Закону № 1058. 

Важливо зазначити, що обчислений, як зазначено вище, розмір пенсії не є постійним і протягом 

життя пенсіонера може відбуватися індексація та перерахунок пенсій. Зокрема законодавством 

передбачено, що щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій. 

До третього питання. Студентам доцільно зазначити, що згідно з ч. 1 ст. 24 Закону № 1058 

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

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

ніж мінімальний страховий внесок (згадати про категорії осіб, які підлягають загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванню).  

Також до страхового стажу включається період, протягом якого особа, котра 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, п ерепідготовки або підвищення 

кваліфікації.  

Крім того, у випадку призначення інших видів пенсій (по інвалідності, у зв’язку з втратою 

годувальника) або при призначенні пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах до відповідного 

стажу також зараховуються й інші періоди.  

Обчислення страхового стажу здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду 

України:  

— за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку (після впровадження зазначеної 

системи);  



— за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та 

в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чи нності Закону № 1058 (крім випадків, 

передбачених Законом № 1058);  

— для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), 

поліцейських, осіб рядового і начальницького складу у разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період з 1 липня 

2000 року по 31 грудня 2016 року необхідних відомостей, для обчислення страхового стажу — на 

підставі д овідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків. 

Страховий стаж обчислюється в місяцях. При цьому неповний місяць роботи, зараховується до 

страхового стажу застрахованої особи 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. Разом з тим, якщо особа пропрацювала навіть 

повний місяць, але сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум 

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

страховий внесок, то для зарахування цього періоду до страхового стажу як повний місяць потрібно 

здійснити в порядку, визначеному правлінням ПФУ, відповідну доплату до суми сплачених внесків у 

розмірі, щоб зага льна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний 

страховий внесок. Якщо ж зазначена доплата не буде здійснена, до страхового стажу зараховується 

період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків. 

До четвертого питання. Студенти  повинні пригадати, що розмір пенсії за віком залежить не 

лише від страхового стажу особи, але також і від розміру її заробітної плати (або іншого відповідного 

доходу), який вона отримувала протягом відповідних періодів до призначення пенсії. Зокрема, 

порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії регулюється у ст. 40 Закону № 

1058, у абз. 1 ч. 1 якої зокрема зазначено, що для обчислення пенсії враховується: • починаючи з 1 

липня 2000 року — заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу; • до 30 червня 2000 року 

включно — заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд 

незалежно від перерв: — за бажанням пенсіонера та за умови пі дтвердження довідки про заробітну 

плату первинними документами; — або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року 

становить менше 60 місяців. 

Якщо ж страховий стаж становить менший період, ніж зазначено вище, враховується заробітна 

плата (дохід) за фактичний страховий стаж. Крім того, додатково за бажанням особи можуть бути 

виключені періоди:  

— строкової військової служби;  

— навчання;  

— догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 16 років, за 

пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;  

— догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 

січня 2005 року;  

— коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню 

відповідно до пунктів 7, 8 і 9 ст. 11 Закону № 1058 (періоди строкової військової служби, догляду за 

дитиною та/або особою з інвалідністю).  

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:  

Зп = Зс  (Ск : К) де:  

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;  

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка 

відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за три календарні роки, що передують 

року звернення за призначенням пенсії;  

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn) 

;  

К — страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати 

(доходу) застрахованої особи.  

Слід зазначити, що у разі відсутності на день призначення пенсії даних про заробітну плату 

(дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, для визначення середньої заробітної плати (доходу) 

враховується наявна заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, з наступним 

перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання відповідних даних.  
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