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ПЕРЕДМОВА 

Пенсійне забезпечення є важливою складовою системи соціально-
го захисту населення. Ефективне функціонування пенсійної системи 
має велику соціальну значущість. Криза вітчизняної солідарної системи 
пенсійного забезпечення зумовлює прискорення запровадження обов'я-
зкової накопичувальної складової пенсійної реформи. Як відомо, в 
Україні реформування пенсійної системи передбачає перехід до трирів-
невої системи пенсійного забезпечення, де перший рівень – реформова-
на солідарна система; другий рівень – обов'язкова накопичувальна сис-
тема і третій рівень – добровільна накопичувальна система (або система 
недержавного пенсійного забезпечення). Тому публікація даного навча-
льного посібника є актуальною і необхідною. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з на-
вчальної дисципліни «Пенсійне забезпечення», яку включено до навча-
льного плану підготовки фахівців зі спеціальності «Оподаткування». 
Основна мета курсу полягає у наданні студентам глибоких теоретичних 
знань і практичних навичок з питань пенсійного забезпечення. 

У посібнику розглядаються: сутність та призначення пенсійного 
забезпечення; загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; не-
державне пенсійне забезпечення; оформлення документів для призна-
чення пенсій; організація забезпечення надходження зборів на обов'яз-
кове державне пенсійне страхування; облік та контроль у системі пен-
сійного забезпечення; державні заходи з підвищення розмірів пенсій. 
Завершальний розділ навчального посібника являє собою практикум, 
що містить практичні ситуації та тестові завдання для контролю знань.  

При підготовці навчального посібника використано нормативно-
правову базу пенсійного забезпечення в Україні, дослідження вітчизня-
них науковців і статистичну інформацію.  

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, 
особливо економічних спеціальностей, що навчаються за напрямом 
«Фінанси і кредит» не тільки для надбання теоретичних знань, але й для 
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самостійного вивчення усіх тем, тому що у ньому є практикум з прак-
тичними ситуаціями, що дозволить студентам закріпити набуті практи-
чні навички.   

Цей навчальний посібник також буде корисним для керівників усіх 
ланок і сфер управління на підприємствах, в установах та усіх, хто ціка-
виться питаннями пенсійного забезпечення. 
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Розділ 1 
 

СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

План   
1.1. Загальна характеристика нормативно-правових актів, що регу-

люють пенсійне забезпечення 
1.2. Основні поняття та принципи пенсійного забезпечення 
1.3. Пенсійний фонд: основні засади функціонування 

1.1. Загальна характеристика нормативно-правових  
актів, що регулюють пенсійне забезпечення 

Законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції 
України, складається з основ законодавства України про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування, закону про недержавне 
пенсійне забезпечення, законів, якими встановлюються умови пенсій-
ного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення, міжна-
родних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, а також інших законів та нор-
мативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне 
забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечен-
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з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов’язковим державним пенсій-
ним та соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків грома-
дян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших 
джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, ко-
мунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

Одним із перших базових законів, якими регулювались пенсійні 
відносини в Україні, став Закон «Про пенсійне забезпечення» [2]. У 
преамбулі до даного закону визначається, що всім непрацездатним гро-
мадянам України гарантується право на матеріальне забезпечення за 
рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і со-
ціальних пенсій. Слід зазначити, що нині пенсіонерам сплачуються ли-
ше трудові пенсії, бо соціальні пенсії скасовано, замість них сплачу-
ються соціальні допомоги [6]. Пенсії розглядаються як один із шляхів 
(способів) матеріального забезпечення непрацездатних громадян за ра-
хунок суспільних фондів споживання, при якому повинна враховува-
тись їх суспільно корисна праця, встановлюватись єдність умов і норм 
пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих.  

При цьому встановлюється гарантія соціальної захищеності пенсі-
онерів шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожит-
ковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв'язку із 
збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням 
ефективності економіки країни. Згідно із ст. 2 Закону «Про пенсійне 
забезпечення» виділяють такі види трудових пенсій (повних або непов-
них): пенсії за віком; пенсії за вислугою років; пенсії з інвалідності; пе-
нсії в разі втрати годувальника [2].  

Однак із прийняттям Закону «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» дещо змінились акценти в розумінні поняття, 
змісту та ознак пенсій [3]. Головним серед них є визначення страхового 
характеру більшості пенсій, встановлення залежності їх призначення та 
отримання від факту участі громадян у системі соціального страхуван-
ня, від тривалості страхового стажу та сум страхових внесків. Тепер 
вже недостатньо визначити трудові пенсії; необхідно виділити ті пенсії, 
які формуються за рахунок коштів пенсійного страхування, інших видів 
соціального страхування (трудові страхові пенсії), та ті, які формуються  
за рахунок виплат з Державного бюджету та місцевих бюджетів (трудо-
ві державні або нестрахові пенсії).   
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Згідно із ст. 1 вищезгаданого Закону [3] під пенсією розуміють 
щомісячну пенсійну виплату в солідарній системі загальнообов'язково-
го 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, визна-
чених законодавством. Крім того, згідно зі ст. 4 даного закону пенсії 
разом з довічними пенсіями та одноразовими виплатами належать до 
категорії пенсійних виплат системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування [3].   

Основні нормативні акти, що регламентують пенсійне забез-
печення в Україні: 

1. Конституція України. Конституцією України визначені права 
громадян на соціальний захист, який включає право на забезпечення їх 
у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них причин, а також у старо-
сті та в інших випадках, передбачених законом (стаття 46 Конституції 
України). Це право гарантується загальнообов'язковим державним соці-
альним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підпри-
ємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соці-
ального забезпечення; створення мережі державних, комунальних, при-
ватних закладів для догляду за непрацездатними. Відповідно до ст. 92 
Конституції України виключно законами визначаються засади соціаль-
ного захисту, форми та види пенсійного забезпечення. 

2. Основи законодавства про загальнообов'язкове державне соціа-
льне страхування №16/98–ВР від 14 січня 1998 року визначають прин-
ципи та загальні правові, фінансові та організаційні принципи загально-
обов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні. 

3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» №1058–IV від 9 липня 2003 року визначає принципи, за-
сади та механізми функціонування системи загальнообов'язкового дер-
жавного пенсійного страхування, призначення, перерахунку та виплати 
пенсій, надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фон-
ду, які формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюдже-
тних та інших джерел, також регулює порядок формування накопичу-
вального пенсійного фонду фінансування за рахунок його коштів ви-
трат на оплату договорів страхування пенсій або одноразових виплат 
застрахованим особам, членам їх сімей та іншим особам. 
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4. Закон України «Про пенсійне забезпечення» №1788–XII від 
5 листопада 1991 року гарантує всім непрацездатним громадянам право 
на матеріальне забезпечення за рахунок громадських фондів споживан-
ня шляхом надання трудових і соціальних пенсій (так званий закон 
України про пенсії за віком). 

5. Порядок підтвердження такого, що має трудовий стаж для при-
значення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів 
у ній, затверджений постановою КМУ №637 від 12 серпня 1993 року. 

6. Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до 
трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за ви-
слугу років, затверджений постановою правління Пенсійного фонду 
України №18–1 від 10.11.2006 року. 

7. Порядок подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постано-
вою правління Пенсійного фонду України №22–1 від 25.11.05 року. 

З прийняттям законів України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» і «Про недержавне пенсійне забезпечення» в 
2004 р. розпочато впровадження пенсійної реформи, сутність якої поля-
гає в переході до трирівневої пенсійної системи: 

- перший рівень – це солідарна система загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що перерахову-
ються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фон-
ду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам;  

- другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування. Передбачається, що вона буде 
введена в дію у 2012 році. Частина обов’язкових пенсійних відрахувань 
(до 7% від заробітної плати працівника) буде спрямована на персональ-
ні рахунки громадян. Ці кошти будуть інвестуватися в українську еко-
номіку, а інвестиційний дохід збільшуватиме розмір майбутніх пенсій-
них виплат;  

- третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення. 
В цій системі можуть брати участь добровільно як фізичні особи, так і 
юридичні особи–роботодавці. 

Здійснення пенсійної реформи спрямоване на: 
- підвищення рівня життя пенсіонерів; 
- встановлення залежності розмірів пенсій від сум заробітної пла-

ти, на яку нараховуються страхові внески, і страхового стажу; 
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Рис. 1.1. Структура пенсійної системи України 

- забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи; 
- заохочення громадян до заощадження коштів на старість; 
- диверсифікацію джерел фінансування пенсій за рахунок внесків 

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та обов'язкових 
і добровільних пенсійних накопичень; 

- створення ефективної та більш дієвої системи адміністративно-
го управління в пенсійному забезпеченні. 

Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити між трьома її 
складовими ризики, пов'язані зі змінами в демографічній ситуації (до 
чого більш чутлива солідарна система) та з коливаннями в економіці і 
на ринку капіталів (що більше відчувається у накопичувальній системі). 
Такий розподіл ризиків дозволить зробити пенсійну систему більш фі-
нансово збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від зни-
ження загального рівня доходів після виходу на пенсію і є принципово 
важливим та вигідним для них. 

З 1 жовтня 2011 року набрав чинності прийнятий 8 липня 2011 ро-
ку Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення рефо-
рмування пенсійної системи» № 3668–VI. Цим законом передбачається 
внесення низки змін до 22 законодавчих актів, у тому числі Законів 
України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», 
«Про пенсійне забезпечення», «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 
пенсію, та інвалідам», «Про прокуратуру», «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про дер-
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Рис. 1.1. Структура пенсійної системи України 
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на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та обов'язкових 
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ня», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 
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Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий 
стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 – для чоловіків. Пенсій-
ний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір мак-
симальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на 
рівні 7640 гривень. Даний закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату 
для нарахування пенсій для держслужбовців. Також законом передба-
чено створення приватних пенсійних фондів тощо. 

1.2. Основні поняття та принципи пенсійного 
 забезпечення 

Пенсійне забезпечення є домінуючою складовою соціального за-
безпечення населення і виступає як базова і важлива гарантія стабільно-
го розвитку суспільства, оскільки охоплює одночасно інтереси як пра-
цездатного, так і непрацездатного населення. Саме пенсійне забезпе-
чення розглядається як особливий елемент соціальної функції держави і 
разом з тим як сукупність методів задоволення матеріальних потреб тих 
верств населення, які, відповідно до чинного законодавства, мають пра-
во на отримання пенсії [72, с. 74]. 

Пенсійна система за своєю структурою та внутрішнім змістом є 
досить складним і специфічним комплексом економічних відносин та 
фінансових механізмів, за допомогою яких здійснюється формування і 
використання пенсійних фондів та створюються певні умови для пен-
сійного забезпечення відповідних категорій населення [72, с. 74]. Пен-
сійне забезпечення і пенсійна система перебувають під впливом пен-
сійної політики, напрями і зміст якої залежать не тільки від фінансово-
економічних можливостей держави, але й від співвідношення соціаль-
них інтересів, мотивації уряду, ідеології і політики правлячих партій та 
активності громадянського суспільства. 

Державне пенсійне забезпечення охоплює процес формування і 
використання бюджету Пенсійного фонду України. Основним видом 
пенсійного забезпечення є пенсія, наукове тлумачення та природа якої є 
дискусійними, тому може розглядатися як гарантована регулярна гро-
шова виплата для забезпеченості громадян у старості, у разі інваліднос-
ті, втрати годувальника на принципах соціальної солідарності, бюджет-
ного субсидування і накопичення [43]. 
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Згідно із ст. 1 Закону [3] під пенсією розуміють щомісячну пенсій-
ну виплату в солідарній системі загальнообов'язкового державного пен-
сійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення 
нею передбаченого законодавством пенсійного віку чи визнання її інва-
лідом або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених законодавст-
вом. Крім того, згідно зі ст. 4 даного закону пенсії разом з довічними 
пенсіями та одноразовими виплатами належать до категорії пенсійних 
виплат системи  загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання.   

Розглянемо деякі підходи науковців щодо визначення поняття пе-
нсії. Так, Б. І. Сташків визначає пенсію як щомісячну грошову виплату 
фізичним особам зі спеціально створених для цього пенсійних фондів 
на умовах та в порядку, передбачених нормативними актами й догово-
рами [98, с. 272], С. М. Синчук – як довгострокову виплату, яка призна-
чається та виплачується особі у випадку настання пенсійного віку, інва-
лідності, втрати годувальника чи вислуги років за рахунок коштів Пен-
сійного фонду України чи бюджетів різних рівнів та є основним джере-
лом доходів особи [91, с. 55], а І. С. Ярошенко до пенсій відносить ре-
гулярні грошові виплати, які отримують громадяни від держави та спе-
ціальних фондів після досягнення встановленого віку, у разі  інвалідно-
сті, втрати годувальника, за вислугою років [106, с. 11]. Певною мірою, 
це є результатом того, що тривалий час законодавство про пенсійне за-
безпечення мало сталий характер правового регулювання, без значних 
змін і потрясінь.   

Під пенсійним забезпеченням слід розуміти вид соціального забез-
печення населення, пов'язаний з виплатою щомісячних і, як правило, 
довічних грошових виплат – пенсій – непрацездатним громадянам у 
зв'язку з настанням певних найбільш несприятливих соціальних обста-
вин – старості, інвалідності, втрати годувальника та інших, передбаче-
них чинним законодавством [65, с. 145].   

Економічна теорія і світовий досвід дають змогу сформулювати 
головні принципи, на яких повинна бути побудована система пенсійно-
го забезпечення. Вони зводяться до таких принципів [104]:  

– законності (забезпечує функціонування системи пенсійного за-
безпечення на основі законодавчої бази даної країни);  

– стабільності (пенсійні виплати виплачуються періодично у ви-
значений термін, що забезпечує стабільний дохід пенсіонерам);  
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– обов’язкової участі у системі (кожен працездатний громадянин 
повинен сплачувати пенсійні внески та вибирати систему, якщо це пе-
редбачено законодавством);  

– прозорості (вільний доступ до інформації про діяльність  систе-
ми пенсійного забезпечення для учасників);  

– загальнодоступності (інформація про систему пенсійного  забез-
печення та її використання є доступними для усіх громадян);  

– справедливості (призначення та виплата пенсій здійснюється згі-
дно з чинним законодавством, гарантом якого виступає держава);  

– достойного рівня забезпечення у випадку непрацездатності (за-
конодавство кожної держави передбачає розміри пенсійних виплат, ко-
трі забезпечують гідний рівень матеріального забезпечення);  

– диверсифікації (інвестування коштів у різні види цінних паперів, 
а також розширення переліку послуг з метою мінімізації ризику);  

– відповідальності держави за організацію пенсійного забезпечен-
ня (держава виступає гарантом виплат та правильності нарахування пе-
нсій);  

– відповідності системи пенсійного забезпечення національним 
особливостям, традиціям і менталітету суспільства (кожна країна, при-
ймаючи законодавство про систему пенсійного забезпечення, спираєть-
ся на особливості суспільства).  

Слід зазначити, що терміни «пенсійне забезпечення» та «пенсійне 
страхування» не є тотожними. Їх відмінність полягає в такому [65, 
с. 147]:  

по-перше, пенсійне забезпечення являє собою вид соціального за-
безпечення, змістом якого є виплата щомісячних грошових виплат – 
пенсій, а пенсійне страхування являє собою форму (спосіб) соціального 
забезпечення, який передбачає акумуляцію та перерозподіл страхових 
внесків до пенсійних страхових фондів;   

по-друге, не можна вважати, що пенсійне забезпечення здійсню-
ється виключно шляхом участі в пенсійному страхування, а пенсійне 
страхування передбачає виплату застрахованим громадянам лише пен-
сій. Пенсійне забезпечення передбачає виплату непрацездатним грома-
дянам пенсій (за віком, за вислугою років, з інвалідності, в разі втрати 
годувальника та інших), а пенсійне страхування передбачає виплату 
застрахованим особам не тільки пенсій, а й деяких допомог, а також 
надання оплачуваних послуг;  
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по-третє, пенсії сплачуються застрахованим особам не лише за ра-
хунок коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхуван-
ня, а й за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціально-
го страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, та коштів інших 
соціальних фондів, а також за рахунок коштів Державного та місцевих 
бюджетів. Виходячи з вищезазначеного, слід виділити такі види пенсій: 
страхові трудові пенсії, нестрахові трудові пенсії, додаткові пенсії.   

Тож під пенсійним страхуванням слід розуміти систему матеріаль-
ного забезпечення непрацездатних громадян пенсіями, допомогами, 
іншими видами забезпечення та обслуговування в разі настання страхо-
вих випадків, передбачених законодавством (старість, інвалідність, 
втрата годувальника та ін.), за рахунок страхових внесків до пенсійних 
та соціальних фондів.  

Основна відмінність термінів «пенсійне забезпечення» та «пенсій-
не страхування» полягає в тому, що пенсійне забезпечення являє собою 
вид, а пенсійне страхування форму (спосіб) соціального забезпечення.   

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється 
за принципами:  

-  законодавчого визначення умов і порядку здійснення загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування; 

-  обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах тру-
дового  договору (контракту) та інших підставах, передбачених законо-
давством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фі-
зичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності; 

-  права на добровільну участь у системі загальнообов’язкового 
пенсійного страхування осіб, які відповідно до законодавства не підля-
гають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню; 

-  заінтересованості кожної працездатної особи у власному мате-
ріальному забезпеченні після виходу на пенсію;  

-  рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних 
виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

-  диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхово-
го стажу та розміру заробітної плати (доходу);  

-  солідарності та субсидування в солідарній системі;  
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-  фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних 
послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільо-
вих фондів;  

-  спрямування частини страхових внесків до накопичувальної 
системи пенсійного страхування для здійснення оплати договорів стра-
хування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів на-
копичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу;  

-  державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх 
прав, передбачених законодавством;  

-  організації управління Пенсійним фондом на основі паритетно-
сті представників від застрахованих осіб, роботодавців та держави і на 
засадах гласності, прозорості та доступності його діяльності;  

-  обов’язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного 
фонду витрат, пов’язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних 
послуг, в обсягах, передбачених законодавством;  

-  цільового та ефективного використання коштів загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування;  

-  відповідальності суб’єктів системи загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування за порушення норм законодавства, а 
також за невиконання або неналежне виконання покладених на них 
обов’язків. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом.  

Важливою пенсійною подією є пенсійний вік. У кожній країні цей 
вік різний. Загалом пенсійний вік – це законодавчо встановлений вік, із 
досягненням якого працівник набуває права на отримання пенсії [104].  

Визначення пенсійного віку у кожній країні залежить від багатьох 
факторів. Зокрема, від рівня смертності та захворюваності у країні. У 
табл. 1.1  висвітлено пенсійний вік деяких країн світу, зокрема у країнах 
Європи, Азії та Америки.  

Помилково вважати, що лише від віку залежить право на пенсію та 
розмір пенсії. Не менш важливим є наявність страхового стажу, оскіль-
ки право на пенсію невід’ємно пов’язане з трудовою діяльністю люди-
ни.  

Отже, страховий стаж – це період, протягом якого особа займалася 
трудовою діяльністю та сплачувала обов’язковий пенсійний збір у сис-
тему пенсійного забезпечення [60, с. 252].  
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Т а б л и ц я  1 . 1   
Пенсійний вік у деяких країнах світу 

Країна Чоловіки (роки) Жінки (роки) 
Великобританія 65 60 

Вірменія 65 63 
Грузія 65 60 
Естонія 63 63 
Казахстан  63 58 
Канада 65 65 
Латвія 62 62 
Литва 62,5 59 

Молдова 65 60 
Німеччина 65 65 
Польща 65 60 
Росія 65 60 
США 67 67 

Туреччина 60 58 
Угорщина 62 62 
України 60 55 
Швеція 65 65 
Японія 60-65 60-65 

Джерело:[104] 
 
У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» визначено «…страховий стаж – 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 загально-
обов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим За-
коном і за який сплачено страхові внески…» [3].  

Поняття загального трудового стажу можна визначити як сумарну 
тривалість роботи робітником або службовцем, або в іншій суспільно 
корисній діяльності, якщо їх включення в трудовий стаж передбачено 
чинним законодавством [71]. 

Загальний трудовий стаж відрізняється від спеціального і безпере-
рвного тим, що при його обчисленні тривалість перерв у трудовій дія-
льності, причини звільнення і характер роботи не мають значення. По-
няття загального та спеціального трудового стажу застосовувалося в 
пенсійному законодавстві для визначення права на призначення пенсій 
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за віком, пенсій на пільгових умовах та за вислугу років відповідно до 
Закону № 1788. 

Нарівні із загальним трудовим стажем юридичне значення має 
спеціальний стаж, тобто стаж роботи в особливих умовах праці або в 
несприятливих кліматичних умовах, з підвищеною інтенсивністю тощо. 

Спеціальний трудовий стаж – це тривалість роботи у певних галу-
зях народного господарства, у певних умовах праці, у визначених міс-
цевостях чи природно-кліматичних умовах, за професіями, посадами, а 
також деяких видів суспільно корисної діяльності [71]. 

Ураховуючи спеціальний трудовий стаж, призначають пенсії за ві-
ком на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років. 

Непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пен-
сійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та 
підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за 
рахунок коштів, визначених законодавством. У разі якщо сукупність 
зазначених виплат разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного 
забезпечення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового 
мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі гро-
мадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в 
порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.  

За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призна-
чаються такі пенсійні виплати: 

1) пенсія за віком; 
2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у 

тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 
3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника. 
За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страху-

вання, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках На-
копичувального фонду або на індивідуальних пенсійних рахунках у ві-
дповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня 
системи пенсійного забезпечення, здійснюються такі пенсійні виплати, 
як довічні пенсії і одноразова виплата. 

У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок кош-
тів Пенсійного фонду. До соціальних послуг, передбачених законодав-
ством, належить допомога на поховання пенсіонера.  

На сьогодні система пенсійного забезпечення є важливою та необ-
хідною ланкою економіки будь-якої держави. Завдяки їй забезпечується 
матеріальний захист населення за рахунок самих працівників, робото-
давців та держави на випадок втрати працездатності.  
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1.3. Пенсійний фонд:  
основні засади функціонування 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» №1058-IV від 9 липня 2003 року пенсійний фонд 
України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керів-
ництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового дер-
жавного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік 
страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, 
забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пен-
сій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із за-
конодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду Укра-
їни, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного 
фонду України.  

Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координу-
ється Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної 
політики України. 

Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Мініс-
тру праці та соціальної політики України пропозиції з питань форму-
вання державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціаль-
ного страхування, забезпечує її реалізацію. 

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституці-
єю та законами України, актами Президента України, Кабінету Мініст-
рів України. Статус та повноваження Пенсійного фонду України визна-
чені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» та Положенням про Пенсійний фонд України, затвердже-
ним Указом Президента України від 06.04.2011 року №384/2011. 

Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування зако-
нодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропо-
зиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку 
вносить їх на розгляд Міністрові праці та соціальної політики України. 
У межах своїх повноважень Пенсійний фонд України організовує вико-
нання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх 
реалізацією. 

Основними завданнями Пенсійного фонду України є: 
- реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення 

та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску; 
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1.3. Пенсійний фонд:  
основні засади функціонування 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» №1058-IV від 9 липня 2003 року пенсійний фонд 
України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керів-
ництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового дер-
жавного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік 
страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, 
забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пен-
сій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із за-
конодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду Укра-
їни, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного 
фонду України.  

Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координу-
ється Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної 
політики України. 

Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Мініс-
тру праці та соціальної політики України пропозиції з питань форму-
вання державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціаль-
ного страхування, забезпечує її реалізацію. 

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституці-
єю та законами України, актами Президента України, Кабінету Мініст-
рів України. Статус та повноваження Пенсійного фонду України визна-
чені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» та Положенням про Пенсійний фонд України, затвердже-
ним Указом Президента України від 06.04.2011 року №384/2011. 

Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування зако-
нодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропо-
зиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку 
вносить їх на розгляд Міністрові праці та соціальної політики України. 
У межах своїх повноважень Пенсійний фонд України організовує вико-
нання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх 
реалізацією. 

Основними завданнями Пенсійного фонду України є: 
- реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення 

та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску; 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

20 

- внесення пропозицій Міністру щодо формування державної по-
літики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку над-
ходжень від сплати єдиного внеску; 

- керівництво та управління солідарною системою загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування; 

- призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного гро-
шового утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх 
виплати; 

- забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та 
виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із за-
конодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду Укра-
їни та інших джерел, визначених законодавством; 

- ефективне та цільове використання коштів, удосконалення ме-
тодів фінансового планування, звітності та системи контролю за витра-
чанням коштів; 

- забезпечення збору, ведення обліку надходжень від сплати єди-
ного внеску, інших коштів відповідно до законодавства та здійснення 
контролю за їх сплатою; 

- виконання інших завдань, визначених законами України та по-
кладених на Пенсійний фонд України Президентом України. 

Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього за-
вдань: 

1) вивчає та аналізує ситуацію у сфері пенсійного забезпечення, 
забезпечує проведення щорічних актуарних розрахунків фінансового 
стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страху-
вання; 

2) розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України, складає 
звіт про його виконання та подає їх у встановленому порядку Міністру 
для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України, здійснює ефекти-
вний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення; 

3) організовує роботу з формування, автоматизованого оброблення 
інформації в системі Пенсійного фонду України та веде Державний ре-
єстр загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

4) здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Держав-
ного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання; 

5) організовує, координує та контролює роботу головних управ-
лінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, облас-
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тях, містах Києві та Севастополі, управлінь у районах, містах і районах 
у містах (далі – територіальні органи) щодо: 

забезпечення додержання підприємствами, установами, організа-
ціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення і 
законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску; 

повного і своєчасного обліку платників єдиного внеску; 
забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати єди-

ного внеску, інших коштів відповідно до законодавства; 
здійснення контролю за додержанням законодавства про збір та 

ведення обліку єдиного внеску, про загальнообов'язкове державне пен-
сійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і 
своєчасністю сплати єдиного внеску, страхових внесків на загальнообо-
в'язкове державне пенсійне страхування (далі – страхові внески) та ін-
ших платежів, призначенням (перерахунком) і виплатою пенсій, щомі-
сячного довічного грошового утримання суддям у відставці та іншими 
виплатами, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок кош-
тів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавст-
вом; 

стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не 
нарахованих та/або не сплачених сум єдиного внеску, страхових внесків 
та інших платежів; 

застосовування фінансових санкцій, передбачених законом; 
призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного дові-

чного грошового утримання суддям у відставці; 
забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та ви-

плати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із за-
конодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду Укра-
їни та інших джерел, визначених законодавством; 

обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та 
бухгалтерської звітності; 

надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, ви-
значеної законодавством; 

6) забезпечує проведення конкурсного відбору банків, які здійс-
нюють виплату та доставку пенсій; 

7) вживає відповідно до законодавства та міжнародних договорів 
України заходів до переказування пенсій громадянам, які виїхали на 
постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам 
іноземних держав, які постійно проживають в Україні; 
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стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не 
нарахованих та/або не сплачених сум єдиного внеску, страхових внесків 
та інших платежів; 

застосовування фінансових санкцій, передбачених законом; 
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України заходів до переказування пенсій громадянам, які виїхали на 
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8) здійснює у межах своїх повноважень контроль за цільовим ви-
користанням коштів Пенсійного фонду України, інших коштів, призна-
чених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утри-
мання суддям у відставці; 

9) аналізує та разом із фондами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування прогнозує надходження коштів від сплати 
єдиного внеску; 

10) подає в установленому законодавством порядку Міністерству 
пропозиції щодо зміни розміру єдиного внеску та щодо розподілу кош-
тів від його сплати, що спрямовуються на загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування; 

11) дає роз’яснення з питань застосування законодавства про збір 
та ведення обліку єдиного внеску та разом із Міністерством – з питань 
призначення, перерахунку та виплати пенсій; 

12) встановлює і підтримує міжнародні зв'язки з міжнародними 
організаціями, за погодженням із Міністром укладає угоди з відповід-
ними органами іноземних держав про співробітництво у сфері пенсій-
ного забезпечення та з інших питань, що належать до компетенції Пен-
сійного фонду України; 

13) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації 
працівників Пенсійного фонду України, узагальнює та поширює про-
гресивні форми і методи роботи; 

14) вносить пропозиції Міністерству та іншим центральним орга-
нам виконавчої влади щодо розроблення прогнозних показників еконо-
мічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюдже-
ту України; 

15) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед населення; 

16) готує звітність, передбачену законодавством; 
17) здійснює інші повноваження, визначені законами України та 

покладені на Пенсійний фонд України Президентом України. 
Структуру центрального апарату та територіальних органів Пен-

сійного фонду України наведено на рис. 1.2, 1.3. 
Основні функції структурних підрозділів центрального апарату 

Пенсійного фонду України: 
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Керівництво 

– Голова правління
– Перший заступник Голови правління 
– Заступник Голови правління

Департамент 
пенсійного забезпечення  

Департамент надходження доходів 

- відділ контролю за надходженням коштів та 
погашенням заборгованості з платежів 

- відділ методології забезпечення платежів 
- відділ по роботі з платниками обов’язкових 
платежів до Пенсійного фонду 

- відділ звітності та економічного аналізу 

- відділ з питань призначення пенсій
- відділ організації роз’яснювальної та методичної 
роботи 

- відділ спеціальних пенсій 
- відділ організації виплати пенсій 
- відділ пенсійного реформування 

Департамент зведеного бюджету 
Департамент персоніфікованого 
обліку, інформаційних систем та 

мереж 
- відділ планування, прогнозування бюджету та 
методології бюджетного процесу 

- відділ аналізу виконання бюджету 
- відділ оперативної та статистичної звітності 
- відділ консолідованої звітності з виконання 
бюджету 

- відділ планування та фінансування видатків на 
утримання органів Пенсійного фонду 

- відділ реєстру застрахованих осіб,
персоніфікованого обліку та інформаційного 
забезпечення солідарної пенсійної системи 

- відділ реєстру платників, інформаційних 
систем обліку доходів та платежів в солідарну 
і накопичувальну системи 

- відділ організації  розробок, стандартизації та 
супроводження інформаційних систем 

- відділ організації та впровадження 
інформаційних мереж 

 

Управління 
міжнародного співробітництва  

Департамент організаційно–
інформаційної роботи та господарського 

забезпечення
Департамент

персоналу та бухгалтерського обліку 
- загальний відділ 
- відділ господарського обслуговування та 
матеріально–технічного забезпечення 

- прес–служба 
- відділ організаційно–інформаційної  роботи 
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1. Департамент пенсійного забезпечення 
Головним завданням департаменту є організація та участь у забез-

печенні реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення 
та пенсійного реформування, вдосконалення  пенсійного  законодавст-
ва, організація роботи, спрямованої на правильне застосування, неухи-
льне додержання, виконання актів законодавства, нормативних та роз-
порядчих документів Фонду під час призначення та виплати пенсій ор-
ганами Фонду, структурними підрозділами, їх керівниками та спеціалі-
стами у процесі  виконання  покладених на них завдань, налагодження 
міжвідомчих та громадських зв’язків з міністерствами, іншими центра-
льними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та 
організаціями з питань пенсійної реформи, організація моніторингової 
та аналітичної роботи, спрямованої на вдосконалення пенсійної систе-
ми. 

2. Департамент надходження доходів 
Головним завданням департаменту є організація та контроль за 

роботою органів Пенсійного фонду України щодо своєчасного і повно-
го перерахування платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування, повного і своєчасного обліку платників та 
забезпечення правильного застосування законодавства України з цих 
питань. 

3. Департамент зведеного бюджету 
Головним завданням департаменту є підтримання фінансової ста-

більності системи пенсійного забезпечення та проведення виваженої 
цілеспрямованої  політики в межах компетенції, формування  ефектив-
ної бюджетної політики Фонду в умовах реалізації економічних і соціа-
льних цілей Кабінету Міністрів України, спрямованих на підвищення 
рівня державних соціальних стандартів, забезпечення організації бю-
джетного процесу у Фонді та його підвідомчих управліннях, складання 
та подання на розгляд Міністерству фінансів України пропозицій до 
проекту Державного бюджету України щодо забезпечення пенсійних 
виплат, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету, забезпечення взаємодії з відповідним підрозділом Міністерс-
тва соціальної політики України щодо надання інформації з основних 
показників виконання бюджету Фонду для формування і реалізації 
державної політики у сфері пенсійного забезпечення та проведення мо-
ніторингу, здійснення бюджетного планування на плановий період та 
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складання прогнозу показників бюджету на наступні за плановим два 
бюджетні періоди, встановлення порядку та особливостей складання 
бюджетів підвідомчих управлінь, проведення аналізу надходження ко-
штів від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціа-
льне страхування, надходжень з інших законодавчо визначених джерел 
доходів, забезпечення повного та своєчасного фінансування видатків на 
виплату пенсій, грошової допомоги та інших запланованих витрат. 

4. Департамент персоніфікованого обліку, інформаційних систем 
та мереж 

Головним завданням департаменту є формування та ведення Дер-
жавного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страху-
вання, забезпечення ведення обліку платників єдиного внеску в реєстрі 
страхувальників та застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб, їх 
ідентифікацію у системі загальнообов'язкового державного соціального 
страхування, забезпечення функціонування автоматизованої системи 
персоніфікованого обліку відомостей про фізичних осіб у системі за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхування, забезпе-
чення організаційно-методичної підтримки функціонування Інтегрова-
ної комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, 
організація розробки та впровадження програмного забезпечення авто-
матизованої системи обліку сплати єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне пенсійне страхування та страхових внесків у системі 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, органі-
зація, розробка та впровадження програмного забезпечення обміну ін-
формацією з Державного реєстру між Пенсійним фондом України, ін-
шими фондами загальнообов'язкового державного соціального страху-
вання та Державною казначейською службою України, організація роз-
робки та впровадження програмного забезпечення автоматизованої сис-
теми обробки пенсійної документації, організація та впровадження ін-
формаційних мереж у системі Фонду та відповідних програмно-
апаратних засобів. 

5. Департамент організаційно-інформаційної роботи та господар-
ського забезпечення 

Головним завданням департаменту є організація та забезпечення 
управлінської діяльності, діловодного, господарського та матеріально-
технічного обслуговування центрального апарату Фонду, організація 
роботи з формування та виконання кошторису видатків на утримання 
центрального апарату Фонду щодо матеріально-технічного і транспорт-
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ного забезпечення, ефективності та цільового використання коштів, 
забезпечення практичної реалізації державної інформаційної політики у 
сфері реформування пенсійної системи, підтримка позитивного іміджу 
Фонду, ефективної взаємодії Фонду із засобами масової інформації та 
забезпечення зв'язків з громадськістю, доступу до публічної інформації; 
організація роботи у сфері цивільної оборони, захисту від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, підтримання належно-
го протипожежного режиму у приміщеннях і на території Фонду, забез-
печення виконання функцій з управління об'єктами державної власнос-
ті, що входять до сфери управління Фонду. 

6. Департамент персоналу та бухгалтерського обліку 
Головним завданням департаменту є реалізація державної політи-

ки у сфері державної служби та з питань кадрової роботи, здійснення 
аналітичної та організаційної роботи з питань кадрового менеджменту, 
задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне викорис-
тання, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 
службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання, документа-
льне оформлення проходження державної служби та трудових відно-
син, організація роботи  із зверненнями громадян, організація роботи з 
формування та виконання кошторису видатків на утримання централь-
ного апарату Фонду, спрямоване на неухильне дотримання обґрунтова-
ності, ефективності та цільового використання коштів, здійснення ана-
літичного та організаційного забезпечення діяльності Голови правління, 
першого заступника Голови правління та заступника Голови правління 
при виконанні ними обов'язків, які на них покладені згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 

7. Управління міжнародного співробітництва 
Головним завданням управління є організація та забезпечення сво-

єчасної виплати пенсій громадянам України, які проживають за її ме-
жами, відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення 
та згідно з міжнародними договорами України про соціальне забезпе-
чення, а також пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні. 

8. Юридичне управління 
Головним завданням управління є організація та учать у забезпе-

ченні реалізації державної правової політики у сфері пенсійного забез-
печення, вдосконалення пенсійного законодавства, організація правової 
роботи, спрямованої та правильне застосування, неухильне додержання, 
запобігання невиконанню та усунення порушень вимог актів законодав-
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ства, нормативних та розпорядчих документів Фонду його органами, 
структурними підрозділами, їх керівниками та працівниками у процесі 
виконання покладених на них завдань, а також захист інтересів Фонду в 
судах. 

9. Управління внутрішнього аудиту 
Головним завданням управління є здійснення аудиторських дослі-

джень щодо наповнення бюджету, дотримання фінансово-бюджетної і 
кошторисної дисципліни, цільового та ефективного використання кош-
тів Пенсійного фонду, достовірності ведення бухгалтерського обліку, 
надання об'єктивних і незалежних висновків  та пропозицій керівництву 
щодо: функціонування системи внутрішнього контролю в органах Пен-
сійного фонду та удосконалення системи управління коштами Пенсій-
ного фонду, запобігання фактам незаконного, неефективного та неці-
льового використання пенсійних коштів, виникненню помилок чи не-
доліків у діяльності органів Пенсійного фонду. 

10. Відділ контролю та перевірки виконання актів та доручень 
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України 

Головним завданням відділу є здійснення упереджувального, опе-
ративного контролю та перевірки виконання законів України, актів та 
доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міні-
стрів України, доручень Адміністрації Президента України, а також 
аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених до-
кументів і внесення пропозицій щодо їх усунення, здійснення уперед-
жувального, оперативного контролю за ходом розроблення та своєчас-
ним поданням до Кабінету Міністрів України проектів законів України, 
актів Президента України і Кабінету Міністрів України, віднесених до 
компетенції Пенсійного фонду України, підготовка інформаційних, до-
відкових та інших матеріалів з питань виконання актів та доручень Пре-
зидента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів Украї-
ни, постійний аналіз та періодичне (щотижневе) інформування Голови 
правління про стан виконання актів та доручень Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, проведення випе-
реджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, нака-
зів і доручень керівництва Фонду. 

11. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції 
Головним завданням сектора є підготовка, забезпечення та конт-

роль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в Фонді та його 
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регіональних органах, надання методичної та консультативної допомо-
ги з питань антикорупційного законодавства, участь в інформаційному 
забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення коруп-
ції, проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобі-
гання, виявлення та протидії корупції в системі Пенсійного фонду 
України. 

12. Сектор організації державних закупівель 
Головним завданням сектора є забезпечення проведення процедур 

закупівель Фондом товарів, робіт і послуг за державні кошти. 
 
 

Запитання  д л я  с амоп ер е в і р ки  
1. Якими нормативно-правовими активами регулюється система пенсійного 

забезпечення в Україні? 
2. Сформулюйте визначення та з’ясуйте співвідношення понять «пенсійна 

політика», «пенсійне забезпечення», «пенсійний захист», «пенсійне 
страхування». 

3. Визначте поняття «страховий стаж» і «трудовий стаж». 
4. На що спрямована пенсійна реформа в Україні? 
5. Які види пенсійних виплат здійснюються у пенсійній системі України? 
6. Охарактеризуйте рівні пенсійного забезпечення в Україні. 
7. Назвіть основні принципи пенсійного забезпечення. 
8. Яку структуру має Пенсійний фонд України? 
9. Охарактеризуйте діяльність структурних підрозділів Пенсійного фонду 

України. 
10. Які завдання та функції виконує Пенсійний фонд України? 
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Розділ 2  
 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

План  
2.1. Визначення страхового стажу та заробітної плати для призна-

чення пенсії 
2.2. Види пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового держа-

вного пенсійного страхування 
2.3. Пенсійні виплати у накопичувальній системі загальнообов'язко-

вого державного пенсійного страхування 

2.1. Визначення страхового стажу та заробітної плати 
для призначення пенсії 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» страховий стаж – це 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 яко-
го 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 статтею 26 
цього Закону, та період з дня смерті годувальника до дати, коли годува-
льник досяг би віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».  
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Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язково-
му державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отри-
мувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для органі-
зації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу 
у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення ква-
ліфікації, включається до страхового стажу.   

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на  
виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхо-
вого  стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового ста-
жу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пен-
сії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.  

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсій-
ного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого облі-
ку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – 
на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що 
діяло до набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування».  

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, 
якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі зага-
льнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується 
до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за 
цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий 
внесок.  

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків 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 су-
ми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених кош-
тів 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 стра-
хових внесків за формулою: 

ТП = Св : В,    (2.1) 

де ТП – тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та 
визначається в місяцях;  
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Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язково-
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Св – сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний мі-
сяць;  

В – мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.  
Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до стра-

хового стажу на загальних підставах.  
Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, 

передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування».  

За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на ро-
ботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за 
списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвер-
дженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає 
право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково 
зараховується по одному року.   

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до 
стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом 
№1058-IV, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, 
передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, перед-
бачених цим Законом.   

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення 
розміру пенсії, визначається із округленням до п’яти знаків після коми 
за формулою:  

12%100 



ВсСмКс ,    (2.2) 

де Кс – коефіцієнт страхового стажу;  
См – сума місяців страхового стажу;  
Вс – визначена відповідно до Закону №1058-IV величина оцінки од-

ного року страхового стажу (у відсотках). За період участі тільки в со-
лідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорів-
нює 1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах 
пенсійного страхування – 1,08%. 

Для особи, яка брала участь у солідарній і накопичувальній систе-
мах, визначається один коефіцієнт страхового стажу як сума коефіцієн-
та страхового стажу за період участі тільки в солідарній системі та кое-
фіцієнта страхового стажу, визначеного за період участі в солідарній і 
накопичувальній системах.  



Розділ 2. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

33

Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання  
чинності Законом №1058-IV не може перевищувати 0,75, а з урахуван-
ням страхового стажу, передбаченого абзацом другим частини четвер-
тої статті 24 цього Закону, – 0,85.  

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 пер-
винними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі якщо 
страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 
місяців для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (до-
хід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 
липня 2000 року незалежно від перерв. 

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж вимагає 
законодавство, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний стра-
ховий стаж.  

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з пері-
оду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, 
виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з 
урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються 
до страхового стажу, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за 
умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10 відсотків 
тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Дода-
тково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової 
військової служби, навчання, догляду за  інвалідом І групи або дити-
ною-інвалідом 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, а також періоди, коли особа підлягала зага-
льнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. У всіх випа-
дках період, за який враховується заробітна плата, не може бути мен-
шим, ніж 60 календарних місяців.  

Для визначення розміру пенсії за віком заробітна плата для обчис-
лення частини пенсії за період страхового стажу до набрання чинності 
Законом №1058-IV визначається на умовах і в порядку, передбачених 
законодавством, що діяло раніше, а для обчислення частини пенсії за 
період страхового стажу після набрання чинності цим Законом – на 
умовах, передбачених діючим законодавством.  

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 



Розділ 2. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

33

Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання  
чинності Законом №1058-IV не може перевищувати 0,75, а з урахуван-
ням страхового стажу, передбаченого абзацом другим частини четвер-
тої статті 24 цього Закону, – 0,85.  

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 пер-
винними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі якщо 
страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 
місяців для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (до-
хід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 
липня 2000 року незалежно від перерв. 

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж вимагає 
законодавство, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний стра-
ховий стаж.  

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з пері-
оду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, 
виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з 
урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються 
до страхового стажу, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за 
умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10 відсотків 
тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Дода-
тково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової 
військової служби, навчання, догляду за  інвалідом І групи або дити-
ною-інвалідом 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, а також періоди, коли особа підлягала зага-
льнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. У всіх випа-
дках період, за який враховується заробітна плата, не може бути мен-
шим, ніж 60 календарних місяців.  

Для визначення розміру пенсії за віком заробітна плата для обчис-
лення частини пенсії за період страхового стажу до набрання чинності 
Законом №1058-IV визначається на умовах і в порядку, передбачених 
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Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 
року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про 
нараховану заробітну плату (дохід), а за період страхового стажу почи-
наючи з 1 липня 2000 року – за даними, що містяться в системі персо-
ніфікованого обліку.  

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за фо-
рмулою:  

К
СкЗсЗп  ,      (2.3) 

де Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пе-
нсії, у гривнях;  

Зс – середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застрахо-
вану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три  
календарні роки, що передують року звернення за призначенням  пенсії.  
Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджу-
ється Пенсійним фондом України за погодженням з центральними ор-
ганами виконавчої влади у галузі статистики, економіки, соціальної по-
літики і фінансів;  

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

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіціє-
нти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.  

У разі відсутності на день призначення пенсії даних про заробітну 
плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по 
Україні, з якої  сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
враховується для обчислення пенсії, за попередній  рік для визначення 
середньої заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна пла-
та (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Украї-
ні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення 
пенсії, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробіт-
ної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання  даних про 
заробітну плату (дохід) у середньому на одну застраховану особу в ці-
лому по Україні, з якої сплачено страхові внески. 

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кож-
ний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, 
визначається за формулою:  
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Зс
ЗвКз   ,      (2.4) 

де Кз – коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;  
Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої спла-

чено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за мі-
сяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);  

Зс – заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану  осо-
бу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка врахову-
ється для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіці-
єнт заробітної плати (доходу). 

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка врахову-
ється для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіці-
єнт заробітної плати (доходу), визначається за формулою:  

Зв = З + Зд,     (2.5) 

де Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка врахо-
вується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефі-
цієнт заробітної плати (доходу);  

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фак-
тично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується кое-
фіцієнт заробітної плати (доходу);  

Зд – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, розрахова-
на виходячи із передбаченої частиною третьою статті 24 цього Закону 
№1058–IV доплати, за місяць, за який визначається коефіцієнт заробіт-
ної плати (доходу), і яка визначається за формулою:  

Т
ДЗд  ,       (2.6) 

де Д – сума доплати;  
Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному 

місяці.  
У разі подання застрахованою особою для обчислення розміру пе-

нсії даних про заробітну плату (дохід) за період до 1 січня 1992 року 
при визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) середня заробітна 
плата за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною 
середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях еконо-
міки України, відповідного року (кварталу). 
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Зс
ЗвКз   ,      (2.4) 

де Кз – коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;  
Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої спла-

чено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за мі-
сяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);  

Зс – заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану  осо-
бу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка врахову-
ється для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіці-
єнт заробітної плати (доходу). 

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка врахову-
ється для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіці-
єнт заробітної плати (доходу), визначається за формулою:  

Зв = З + Зд,     (2.5) 

де Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка врахо-
вується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефі-
цієнт заробітної плати (доходу);  

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фак-
тично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується кое-
фіцієнт заробітної плати (доходу);  

Зд – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, розрахова-
на виходячи із передбаченої частиною третьою статті 24 цього Закону 
№1058–IV доплати, за місяць, за який визначається коефіцієнт заробіт-
ної плати (доходу), і яка визначається за формулою:  

Т
ДЗд  ,       (2.6) 

де Д – сума доплати;  
Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному 

місяці.  
У разі подання застрахованою особою для обчислення розміру пе-

нсії даних про заробітну плату (дохід) за період до 1 січня 1992 року 
при визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) середня заробітна 
плата за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною 
середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях еконо-
міки України, відповідного року (кварталу). 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

36 

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про щомі-
сячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях еконо-
міки України, за попередні місяці для визначення коефіцієнта заробіт-
ної плати (доходу) враховується щомісячна середня заробітна плата 
працівників, зайнятих у галузях економіки України, за наявний попере-
дній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітної плати 
(доходу) після отримання даних про щомісячну середню заробітну пла-
ту працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць (міся-
ці), що передує зверненню за призначенням пенсії.  

При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично спла-
чено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заро-
бітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які здійснювали підпри-
ємницьку діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування своїх 
доходів (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогос-
подарський податок), та членів їхніх сімей, що беруть участь у здійс-
ненні підприємницької діяльності, отриманий  ними дохід за відповід-
ний місяць визначається за формулою:  

Т
ЧПЗ 

 ,    (2.7) 

де З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої факти-
чно сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується  коефі-
цієнт заробітної плати (доходу);  

П – сума фактично сплаченого відповідного податку у розрахунку  
на відповідний місяць, у гривнях;  

Ч – відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фактично 
сплаченого відповідного податку, чинний в межах відповідного пері-
оду;  

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному 
місяці.  

Під час визначення доходу фізичної особи – суб’єкта підприємни-
цької діяльності для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) 
враховується  розмір податку, що сплачує така фізична особа, без збі-
льшення розміру  податку, передбаченого законодавством, за членів її 
сім’ї, які беруть участь у здійсненні цією фізичною особою підприєм-
ницької діяльності, та за осіб, які перебувають з нею у трудових відно-
синах.  
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Під час визначення доходу члена сім’ї фізичної особи – суб’єкта  
підприємницької діяльності для обчислення коефіцієнта заробітної пла-
ти доходу) враховується сума податку, внесена за одного члена сім’ї, на 
яку відповідно до законодавства збільшується відповідний податок за-
значеної фізичної особи – суб’єкта  підприємницької  діяльності.   

При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично спла-
чено  страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт за-
робітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які сплачують страхові 
внески у фіксованому розмірі, в тому числі членів їх сімей, що беруть 
участь у здійсненні підприємницької діяльності, отриманий ними дохід 
за відповідний місяць визначається за формулою:  

Т
ФЗ  ,     (2.8) 

де З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої  фак-
тично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується  кое-
фіцієнт заробітної плати (доходу);  

Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску у фіксованому ро-
змірі за відповідний місяць;  

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному 
місяці.  

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються:  
1) суми виплат (доходу), отриманих застрахованою особою після 

набрання чинності Законом №1058-IV, з яких були фактично нарахова-
ні (обчислені) та сплачені страхові внески в межах встановленої зако-
нодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої 
сплачуються страхові внески, а після набрання чинності Законом Укра-
їни «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» – максимальної величини бази нарахування 
єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня, визначеної відповідно до закону; 

2) суми виплат (доходу), отриманих застрахованою особою до на-
брання чинності Законом №1058-IV, у межах сум, на які відповідно до 
законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне 
соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування, а за періоди до запровадження обмеження максимального ро-
зміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески 
(збір), – у межах сум, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 



Розділ 2. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

37

Під час визначення доходу члена сім’ї фізичної особи – суб’єкта  
підприємницької діяльності для обчислення коефіцієнта заробітної пла-
ти доходу) враховується сума податку, внесена за одного члена сім’ї, на 
яку відповідно до законодавства збільшується відповідний податок за-
значеної фізичної особи – суб’єкта  підприємницької  діяльності.   

При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично спла-
чено  страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт за-
робітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які сплачують страхові 
внески у фіксованому розмірі, в тому числі членів їх сімей, що беруть 
участь у здійсненні підприємницької діяльності, отриманий ними дохід 
за відповідний місяць визначається за формулою:  

Т
ФЗ  ,     (2.8) 

де З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої  фак-
тично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується  кое-
фіцієнт заробітної плати (доходу);  

Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску у фіксованому ро-
змірі за відповідний місяць;  

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному 
місяці.  

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються:  
1) суми виплат (доходу), отриманих застрахованою особою після 

набрання чинності Законом №1058-IV, з яких були фактично нарахова-
ні (обчислені) та сплачені страхові внески в межах встановленої зако-
нодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої 
сплачуються страхові внески, а після набрання чинності Законом Укра-
їни «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» – максимальної величини бази нарахування 
єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня, визначеної відповідно до закону; 

2) суми виплат (доходу), отриманих застрахованою особою до на-
брання чинності Законом №1058-IV, у межах сум, на які відповідно до 
законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне 
соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування, а за періоди до запровадження обмеження максимального ро-
зміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески 
(збір), – у межах сум, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, 
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включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповід-
но до Закону України «Про пенсійне забезпечення», і не перевищують 
5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день отримання за-
значених сум. 

Для осіб, які у період до запровадження обмеження максимального 
розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на дер-
жавне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами робо-
ти, термін виконання якої перевищував календарний місяць, до заробіт-
ної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат 
(доходу), які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися 
і до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону 
України «Про пенсійне забезпечення», і не перевищують 5,6 розміру 
середньої заробітної плати в Україні, у розрахунку на кожний місяць 
виконання роботи. Перелік таких  осіб, а також порядок визначення для 
них заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії встановлюється 
Кабінетом Міністрів  України;  

3) суми заробітної плати (доходу), визначені виходячи із здійсне-
ної  застрахованою особою доплати, передбаченої частиною третьою 
статті 24 Закону №1058-IV.  

2.2. Види пенсій у солідарній системі 
 загальнообов’язкового державного пенсійного  

страхування 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідар-
ній системі призначаються такі пенсійні виплати: 

1) пенсія за віком; 
2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, ін-

валідності з дитинства; 
3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника.  
Пенсія за віком призначається відповідно до розділу III Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 
після досягнення 60 років та при наявності страхового стажу не менше 
п'ятнадцяти років. 
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До досягнення 60-річного віку право на пенсію за віком мають жі-
нки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 

- 55 років – які народилися до 30 вересня 1956 року включно;  
- 55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 

31 березня 1957 року;  
- 56 років – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30  вересня 

1957 року;  
- 56 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 

3 березня 1958 року;  
- 57 років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 

1958 року;  
- 57 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 

3 березня 1959 року; 
- 58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 

1959 року;  
- 58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 

3 березня 1960 року;  
- 59 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 

1960 року; 
- 59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 

3 березня 1961 року;  
- 60 років – які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 

196 року. 
Розмір пенсії за віком визначається за формулою:  

П = Зп × Кс,     (2.9) 

де П – розмір пенсії, у гривнях;  
Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюєть-

ся пенсія; 
Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. 
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До досягнення 60-річного віку право на пенсію за віком мають жі-
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пенсій, визначених законом для відповідних категорій пенсіонерів, та 
не може бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуван-
ням цільової грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набран-
ня чинності цим Законом.  

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, 
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслу-
ги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 
законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 
десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили 
працездатність. 

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 ро-
ків, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі про-
житкового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного 
законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, мінімаль-
ний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір 
зазначеної пенсії.  

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 
30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пен-
сії, обчисленої відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», але не більш як на 1 відсоток мініма-
льного розміру пенсії за віком. 

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Зако-
ну України «Про підвищення престижності шахтарської праці», та пра-
цівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням 
зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 
років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком №1 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у роз-
мірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як 
три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втра-
тили працездатність. За наявності страхового стажу меншої тривалості 
пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному 
страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком. 

Особі, яка набула права на пенсію за віком відповідно до  Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати і 
одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається 
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з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням 
пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком на такий відсоток:  

на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу після досяг-
нення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 
60 місяців;  

на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу після дося-
гнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк 
понад 60 місяців. 

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхо-
вого стажу не здійснюється. 

Приклад. Жінка має право на пенсію після досягнення 56 років, 
проте вона виявила бажання призначити пенсію у 55 років 6 місяців. 
Розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 з урахуванням стат-
ті 28 Закону №1058, становить 1500 грн. До виплати така жінка оде-
ржуватиме 1455 грн, тобто пенсія зменшується на 3 % (0,5 % х 6 мі-
сяців дострокового виходу на пенсію).  

У разі коли така жінка до досягнення віку, передбаченого статтею 
26 Закону №1058, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на 
час роботи припиняється. Після досягнення віку, передбаченого стат-
тею 26 Закону №1058, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, пере-
глядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, 
набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію. 

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути 
переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців стра-
хового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 
26 Закону №1058, продовжує працювати і відмовилася від отримання 
пенсії. 

Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після ви-
ходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії в розмірі 2,5 
відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, почи-
наючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку. 

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 робо-
тою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу.  

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли на-
стала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після 
припинення роботи.  
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Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання призначається відповідно до Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від не-
щасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності».  

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи 
інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який 
встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної 
експертизи згідно із законодавством.  

Органи Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в 
установленому законом порядку оскаржити рішення органів медико-
соціальної експертизи.  

Особи, визнані інвалідами, 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:  

1) для інвалідів 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; 
2) для інвалідів 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; 
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- 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, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, ма-

ють право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу. 
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової війсь-

кової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно 
від наявності страхового стажу. 

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності признача-
ється в таких розмірах: інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком; 
інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за віком; інвалідам III групи – 50 
відсотків пенсії за віком. 

Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на при-
значення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності 
такого страхового стажу:  

у жінок – 20 років, а у чоловіків – 25 років, якщо їм вперше вста-
новлено інвалідність у віці до 46 років включно;  

у жінок – 21 рік, а у чоловіків – 26 років, якщо їм вперше встанов-
лено інвалідність у віці до 48 років включно; 

у жінок – 22 роки, а у чоловіків – 27 років, якщо їм вперше встано-
влено інвалідність у віці до 50 років включно;  

у жінок – 23 роки, а у чоловіків – 28 років, якщо їм вперше встано-
влено інвалідність у віці до 53 років включно; 

у жінок – 24 роки, а у чоловіків – 29 років, якщо їм вперше встано-
влено інвалідність у віці до 56 років включно;  

у жінок – 25 років, а у чоловіків – 30 років, якщо їм вперше вста-
новлено інвалідність у віці до 59 років включно.  

Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнен-
ня пенсійного віку, та інваліди III групи за їх вибором мають право на 
призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за  наявнос-
ті у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу. 

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення 
інвалідності. Інвалідам – чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 
років пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд 
цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.  

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачу-
ється з дня зміни групи інвалідності. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується 
за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалід-
ності.  

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою 
пенсія  виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.  

У разі якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експер-
тизи на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата пенсії 
по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за мі-
сяцем, у якому вона мала з’явитися на повторний огляд.  

У разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної експерти-
зи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його 
знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з 
якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більше як 
за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає особу за 
цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інва-
ліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за 
зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.  

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв’язку з віднов-
ленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез'явлен-
ня на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного ви-
знання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється 
з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення 
виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше 
п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.  

Органи медико-соціальної експертизи зобов’язані повідомляти те-
риторіальні органи Пенсійного фонду в порядку, встановленому зако-
нодавством, про результати повторного огляду осіб, яким призначена 
пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений огляд.  

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непраце-
здатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утри-
манні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, 
який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалі-
дності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій 
статті 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», – 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.  
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Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утри-
манні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо 
втратили джерело засобів до існування.  

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:  
1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або до-

сягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;  

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з 
дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 
років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 
18 років.  

3) діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноос-
вітніх  навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення 
такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення  
ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно 
від того, навчаються вони чи ні;  

4) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або 
брат чи сестра, дідусь чи 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 по-
мерлого годувальника, належать особи, зазначені вище, якщо вони:  

1) були на повному утриманні померлого годувальника;  
2) одержували від померлого годувальника 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 
одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника. 

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою году-
вальника нарівні з рідними дітьми.  

Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою го-
дувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували алімен-
тів від батьків.  

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок  
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання,  
призначаються відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: 
на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком по-
мерлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 
100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляєть-
ся між ними рівними частками.  

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника признача-
ється виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.  

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь пе-
ріод, 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 здійс-
нюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склали-
ся 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 ча-
стка, яка виплачується окремо.  

Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що 
настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.  

2.3. Пенсійні виплати у накопичувальній системі  
загальнообов’язкового державного пенсійного  

страхування 

Застрахована особа, яка є учасником накопичувальної системи  
пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або  
одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пен-
сійного страхування, що обліковуються на її накопичувальному пенсій-
ному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пен-
сійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – 
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суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, за умови дося-
гнення пенсійного віку, а в разі відстрочення часу призначення пенсії за 
віком у період після досягнення такого віку – з дня закінчення строку 
відстрочення дати призначення пенсії за віком у солідарній системі.  

Довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної системи пен-
сійного страхування враховується під час визначення мінімальної пенсії 
за віком. 

Страхування і виплата довічної пенсії здійснюється згідно із Зако-
ном України «Про страхування» страховою організацією, обраною за-
страхованою особою.  

Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією ак-
туарно, виходячи з суми оплати договору страхування довічної пенсії, з 
урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного 
страховою організацією, видатків, пов’язаних з подальшим інвестуван-
ням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок 
величини тривалості життя.  

Виплата довічної пенсії здійснюється у строки і в порядку, що ви-
значені договором страхування довічної пенсії.  

Страхові організації, що здійснюють страхування і виплату довіч-
ної пенсії, забезпечують свою платоспроможність відповідно до зако-
нодавства про страхову діяльність. 

Одноразова виплата учаснику накопичувальної системи пенсійно-
го страхування за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 
страхування здійснюється:  

територіальним органом Пенсійного фонду – за рахунок коштів, 
що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку учасника 
накопичувальної системи пенсійного страхування;  

адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду – 
суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення – за рахунок 
коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку уча-
сника накопичувальної системи пенсійного страхування. 

Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником   
накопичувальної системи пенсійного страхування та страховою органі-
зацією після досягнення учасником накопичувальної системи пенсійно-
го страхування пенсійного віку.  

Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник на-
копичувальної системи пенсійного страхування подає страховій органі-
зації протягом місяця до досягнення пенсійного віку заяву за формою, 
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суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, за умови дося-
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страховою організацією, видатків, пов’язаних з подальшим інвестуван-
ням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок 
величини тривалості життя.  

Виплата довічної пенсії здійснюється у строки і в порядку, що ви-
значені договором страхування довічної пенсії.  

Страхові організації, що здійснюють страхування і виплату довіч-
ної пенсії, забезпечують свою платоспроможність відповідно до зако-
нодавства про страхову діяльність. 

Одноразова виплата учаснику накопичувальної системи пенсійно-
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що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку учасника 
накопичувальної системи пенсійного страхування;  

адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду – 
суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення – за рахунок 
коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку уча-
сника накопичувальної системи пенсійного страхування. 

Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником   
накопичувальної системи пенсійного страхування та страховою органі-
зацією після досягнення учасником накопичувальної системи пенсійно-
го страхування пенсійного віку.  

Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник на-
копичувальної системи пенсійного страхування подає страховій органі-
зації протягом місяця до досягнення пенсійного віку заяву за формою, 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

48 

встановленою страховою організацією, та довідку Пенсійного фонду 
про суму коштів, облікованих на його накопичувальному пенсійному 
рахунку в Накопичувальному фонді, або відповідно довідку адміністра-
тора недержавного пенсійного фонду про суму коштів на його індиві-
дуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсій-
ному фонді. 

У разі відстрочення дати призначення пенсії за віком учасник на-
копичувальної системи пенсійного страхування має право укласти до-
говір страхування довічної пенсії з більш пізнього строку, але не пізніш 
як із 70 років. 

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування інфор-
мує територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратора недер-
жавного пенсійного фонду про обрану страхову організацію та подає 
письмову заяву про перерахування зазначеній організації коштів з на-
копичувальної системи пенсійного страхування для оплати договору 
страхування довічної пенсії.  

Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відпо-
відного недержавного пенсійного фонду зобов’язаний не пізніш як че-
рез три робочих дні після надходження такої заяви надати розпоря-
дження зберігачу щодо перерахування обраній страховій організації 
коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування в 
сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку 
в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку 
у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рів-
ня системи пенсійного забезпечення. Зберігач зобов’язаний не пізніш як 
через три робочих дні після отримання розпорядження перерахувати 
зазначені кошти для оплати учасником накопичувальної системи пен-
сійного страхування договору страхування довічної пенсії. У разі по-
рушення зазначеного строку зберігач за власний рахунок сплачує учас-
нику накопичувальної системи пенсійного страхування пеню в розмірі 
подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку 
на один день від суми, що підлягає перерахуванню за кожний день про-
строчення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з ре-
гулювання ринків фінансових послуг України.  

У разі неподання учасником накопичувальної системи пенсійного 
страхування такої заяви протягом трьох місяців з дня досягнення ним 
пенсійного віку територіальний орган Пенсійного фонду або адмініст-
ратор недержавного пенсійного фонду зобов’язаний з’ясувати причини 
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неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування 
заяви та запропонувати йому укласти договір страхування довічної пен-
сії.  

У разі відмови учасника накопичувальної системи пенсійного 
страхування від укладення такого договору, крім випадків такої відмови 
у разі відстрочення дати призначення пенсії за віком, територіальний 
орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного 
фонду самостійно укладає договір страхування довічної пенсії з устано-
вленим періодом на умовах, що є найбільш вигідними для учасника на-
копичувальної системи пенсійного страхування, із страховою організа-
цією.  

Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відпо-
відного недержавного пенсійного фонду перераховує страховій органі-
зації кошти в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсій-
ному рахунку або відповідно на індивідуальному пенсійному рахунку. 
Розміри страхових тарифів за договорами страхування довічної пенсії 
не повинні перевищувати їх середніх  показників, які визначаються 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціа-
льної політики.  

Страхові організації, з якими Пенсійний фонд або відповідний не-
державний пенсійний фонд укладає договір страхування довічної пен-
сії, визначаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної 
політики та Антимонопольним комітетом України. 

Виконавчі органи Пенсійного фонду мають право перевіряти пра-
вильність укладення договору страхування довічної пенсії та його від-
повідність вимогам цього Закону та іншим нормативно-правовим актам.  

Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недер-
жавного пенсійного фонду має право відмовити учаснику накопичува-
льної системи пенсійного страхування в наданні розпорядження збері-
гачу щодо перерахування коштів страховій організації у випадках:  

- якщо договір страхування довічної пенсії укладено з особою, 
яка не має права на одержання довічної пенсії; 

- якщо договір страхування довічної пенсії укладено із страховою 
організацією, яка не відповідає вимогам, установленим законодавством 
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неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування 
заяви та запропонувати йому укласти договір страхування довічної пен-
сії.  

У разі відмови учасника накопичувальної системи пенсійного 
страхування від укладення такого договору, крім випадків такої відмови 
у разі відстрочення дати призначення пенсії за віком, територіальний 
орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного 
фонду самостійно укладає договір страхування довічної пенсії з устано-
вленим періодом на умовах, що є найбільш вигідними для учасника на-
копичувальної системи пенсійного страхування, із страховою організа-
цією.  

Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відпо-
відного недержавного пенсійного фонду перераховує страховій органі-
зації кошти в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсій-
ному рахунку або відповідно на індивідуальному пенсійному рахунку. 
Розміри страхових тарифів за договорами страхування довічної пенсії 
не повинні перевищувати їх середніх  показників, які визначаються 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціа-
льної політики.  

Страхові організації, з якими Пенсійний фонд або відповідний не-
державний пенсійний фонд укладає договір страхування довічної пен-
сії, визначаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної 
політики та Антимонопольним комітетом України. 

Виконавчі органи Пенсійного фонду мають право перевіряти пра-
вильність укладення договору страхування довічної пенсії та його від-
повідність вимогам цього Закону та іншим нормативно-правовим актам.  

Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недер-
жавного пенсійного фонду має право відмовити учаснику накопичува-
льної системи пенсійного страхування в наданні розпорядження збері-
гачу щодо перерахування коштів страховій організації у випадках:  

- якщо договір страхування довічної пенсії укладено з особою, 
яка не має права на одержання довічної пенсії; 

- якщо договір страхування довічної пенсії укладено із страховою 
організацією, яка не відповідає вимогам, установленим законодавством 
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для  страхових організацій, які можуть здійснювати страхування і ви-
плату довічних пенсій, передбачених цим Законом;  

- якщо договір страхування довічної пенсії укладено з порушен-
ням або суперечить вимогам нормативно-правових актів;  

- якщо територіальним органом Пенсійного фонду, адміністрато-
ром недержавного пенсійного фонду або учасником накопичувальної 
системи пенсійного страхування вже укладено договір страхування до-
вічної пенсії;  

- якщо сума пенсійних коштів, що належить учаснику накопичу-
вальної системи пенсійного страхування, є меншою, ніж мінімальна 
сума коштів, необхідна для оплати договору страхування довічної пен-
сії, а також якщо такий учасник не виявив бажання додатково за свій 
рахунок перерахувати на накопичувальний пенсійний рахунок у Нако-
пичувальному фонді кошти в сумі, якої не вистачає для забезпечення 
оплати договору страхування довічної пенсії. 

В інших випадках відмова в наданні розпорядження зберігачу що-
до перерахування коштів для оплати договору страхування довічної 
пенсії не допускається.  

Про відмову в наданні розпорядження зберігачу щодо перераху-
вання коштів для оплати договору страхування довічної пенсії терито-
ріальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відповідного не-
державного пенсійного фонду письмово повідомляє учасника накопи-
чувальної системи пенсійного страхування та відповідну страхову ор-
ганізацію. Відмова повинна бути обґрунтованою. Ця відмова може бути 
оскаржена учасником або відповідною страховою організацією до ви-
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У разі якщо договір страхування довічної пенсії не укладено вна-
слідок смерті учасника накопичувальної системи пенсійного страху-
вання чи визнання  його безвісно відсутнім або оголошення померлим, 
територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавно-
го пенсійного фонду вживає заходів щодо виплати спадкоємцям належ-
них учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування коштів. 

У разі якщо територіальним органом Пенсійного фонду або адмі-
ністратором недержавного пенсійного фонду з незалежних від нього 
обставин не з’ясовано причини неподання учасником накопичувальної 
системи пенсійного страхування заяви про укладення договору страху-
вання довічної пенсії, кошти, що належать такому учаснику, викорис-
товуються для інвестування з метою отримання доходу на користь та-
кого учасника та обліковуються на його накопичувальному пенсійному 
рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному 
рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті 
другого рівня системи пенсійного забезпечення. 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг Украї-
ни оприлюднює щомісяця на власному веб-сайті інформацію про розмі-
ри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій за 
рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування та 
розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за 
такими договорами, ставки інвестиційного доходу, що застосовуються 
для розрахунку довічних пенсій, поточний фінансовий стан страхових 
організацій.  

Страхова організація, яка здійснює страхування довічних пенсій, 
оприлюднює розміри страхових тарифів за договорами страхування  
довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 
страхування, розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсій-
ного віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу не піз-
ніш як за десять днів до початку місяця, у якому вони набирають чин-
ності, і використовує ставки інвестиційного доходу для всіх учасників 
накопичувальної системи пенсійного страхування, які мають намір ук-
ласти договір страхування довічної пенсії протягом наступного місяця.  

Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недер-
жавного пенсійного фонду на вимогу учасника накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування безоплатно надає йому письмово інформа-
цію про обсяг пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичу-
вальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на його 
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індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному пенсійному фон-
ді, розміри страхових тарифів за договорами довічних пенсій, розраху-
нкові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими 
договорами; ставки інвестиційного доходу страхових організацій за по-
передні періоди.  

У разі якщо сума належних учаснику накопичувальної системи 
пенсійного страхування на момент набуття права на пенсію пенсійних 
коштів не досягає мінімальної суми коштів, необхідної для оплати до-
говору страхування довічної пенсії, визначеної національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
то ця особа (а в разі її смерті – члени її сім’ї чи спадкоємці) має право 
на отримання одноразової виплати.  

На вимогу учасника накопичувальної системи пенсійного страху-
вання одноразова виплата здійснюється в разі виїзду цієї особи за кор-
дон на постійне місце проживання.  

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування за ба-
жанням має право додатково за свій рахунок перерахувати на свій на-
копичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді кошти в 
сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування 
довічної пенсії в порядку, встановленому Державною комісією з регу-
лювання ринків фінансових послуг України за погодженням з центра-
льним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 

Якщо учасник накопичувальної системи пенсійного страхування 
визнаний інвалідом I або II групи і набуває право на пенсію по інвалід-
ності у солідарній системі, належні йому пенсійні кошти накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування використовуються за його вибором 
для: здійснення одноразової виплати незалежно від достатності обсягу 
такої суми коштів для оплати договору страхування довічної пенсії; 
оплати договору страхування довічної пенсії.  

У разі визнання учасника накопичувальної системи пенсійного 
страхування інвалідом III групи належні йому пенсійні кошти викорис-
товуються ним після досягнення пенсійного віку на оплату договору 
страхування довічної пенсії, а у разі недостатності суми коштів для 
оплати такого договору – на здійснення одноразової виплати. 

У разі смерті учасника накопичувальної системи пенсійного стра-
хування до досягнення ним пенсійного віку належні йому пенсійні ко-
шти накопичувальної системи пенсійного страхування успадковуються 
в порядку, визначеному Цивільним кодексом України.  
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Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має 
право в будь-який час визначити спадкоємцями одну або декілька фізи-
чних осіб (незалежно від наявності у нього з такими особами сімейних, 
родинних відносин), які мають право на отримання у разі його смерті 
коштів у сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному 
рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному 
рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді, а також ви-
значити розмір часток, в яких вони повинні бути розподілені між зазна-
ченими особами. У такому разі учасник накопичувальної системи пен-
сійного страхування складає заповіт відповідно до вимог Цивільного 
кодексу України.  

Особи, які мають право на отримання у спадщину коштів накопи-
чувальної системи пенсійного страхування в сумі, що належить помер-
лому учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, що 
обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Нако-
пичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у від-
повідному недержавному пенсійному фонді, можуть подати заяву про 
спрямування таких коштів на свій накопичувальний пенсійний рахунок 
у Накопичувальному фонді або за бажанням – на свій індивідуальний 
пенсійний рахунок у недержавному пенсійному фонді – суб’єкті друго-
го рівня системи пенсійного забезпечення.  

У разі відсутності у померлого учасника накопичувальної системи 
пенсійного страхування спадкоємців за законом та за заповітом належні 
йому кошти, обліковані на його накопичувальному пенсійному рахунку 
в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку 
у відповідному недержавному пенсійному фонді, спрямовуються до 
резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду у 
майбутніх періодах. У такому разі робиться відповідна позначка в його 
персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку.  

Для отримання одноразової виплати учасник накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування чи його спадкоємці подають територіаль-
ному органу Пенсійного фонду або адміністраторові відповідного не-
державного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсій-
ного забезпечення – заяву та документи, що підтверджують їх право на 
отримання такої виплати. Перелік зазначених документів затверджуєть-
ся центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.  

Одноразова виплата здійснюється протягом десяти робочих днів з 
дня надходження заяви та зазначених документів. 
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Одноразова виплата здійснюється протягом десяти робочих днів з 
дня надходження заяви та зазначених документів. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

54 

Страхова організація, що здійснює виплати довічних пенсій, зо-
бов’язана пропонувати учаснику накопичувальної системи пенсійного 
страхування такі види довічних пенсій: довічна пенсія з установленим 
періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя. 

Довічна пенсія з установленим періодом – щомісячна виплата, яка 
здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше ніж протягом 
десяти років з дня її призначення. У разі смерті пенсіонера право на 
отримання призначеної довічної пенсії протягом установленого періоду 
мають спадкоємці, зазначені в договорі страхування довічної пенсії або 
визначені відповідно до Цивільного кодексу України. 

Довічна обумовлена пенсія – щомісячна виплата, яка здійснюється 
протягом життя пенсіонера.  

У разі якщо загальна сума довічної обумовленої пенсії, виплачена  
пенсіонеру на момент смерті, є меншою, ніж сума, обумовлена в дого-
ворі страхування довічної пенсії, різниця коштів між зазначеними су-
мами  виплачується спадкоємцям, зазначеним у договорі страхування 
довічної пенсії або визначеним відповідно до Цивільного кодексу Укра-
їни.  

Довічна пенсія подружжя – щомісячна виплата, яка здійснюється 
протягом життя пенсіонера, а після його смерті – його чоловіку (дру-
жині), який (яка) досягли пенсійного віку протягом їх життя.  

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має 
право вільного вибору одного з видів зазначених довічних пенсій. 

Вид довічної пенсії, обраний учасником накопичувальної системи 
пенсійного страхування, зазначається в договорі страхування довічної 
пенсії. У договорі страхування довічної пенсії також обов’язково зазна-
чається ставка інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахун-
ку обраної довічної пенсії. Страхова організація розраховує розмір до-
вічної пенсії протягом трьох робочих днів з дня отримання коштів на 
оплату договору страхування довічної пенсії.  

Страховій організації забороняється вимагати від учасника нако-
пичувальної системи пенсійного страхування довідку про стан її здо-
ров’я. Страхова організація не має права відмовити учаснику накопичу-
вальної системи пенсійного страхування в укладенні договору страху-
вання одного з видів довічної пенсії.  

Дострокове припинення дії договору страхування довічної пенсії 
за бажанням сторін забороняється.  

 



Розділ 2. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

55

Запитання  д л я  с амоп ер е в і р ки  
 

1. Як ви оцінюєте введення правового поняття «страховий стаж» замість 
поняття «трудовий стаж» у ринкових відносинах?  

2. Яка відмінність між «трудовим стажем» і «страховим стажем»? 
3. Хто може бути застрахованими особами в системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування? 
4. Які умови призначення пенсії за віком? 
5. Назвіть умови призначення пенсії по інвалідності. 
6. Які суми враховують до заробітної плати для обчислення пенсії? 
7. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: умови отримання. 
8. Охарактеризуйте умови отримання довічної пенсії за рахунок коштів 

накопичувальної системи пенсійного страхування. 
9. У яких випадках здійснюється одноразова виплата учаснику накопичуваль-

ної системи пенсійного страхування? 
10. Що таке довічна обумовлена пенсія?  
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Розділ 3  
 

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

План   
3.1. Система недержавного пенсійного забезпечення 
3.2. Недержавні пенсійні фонди та їх види 
3.3. Участь у недержавному пенсійному фонді 
3.4. Пенсійні виплати з недержавних пенсійних фондів 
3.5. Світовий досвід здійснення недержавного пенсійного страху-

вання 

3.1. Система недержавного пенсійного забезпечення 

Система недержавного пенсійного забезпечення (введена з 1 січня 
2004 р.) є складовою системи накопичувального пенсійного забезпе-
чення. 

Система недержавного пенсійного забезпечення ґрунтується на за-
садах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні 
пенсійних накопичень з метою отримання учасниками цієї системи до-
даткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
пенсійних виплат. 

Необхідність упровадження системи НПЗ в Україні пов’язана із 
рядом факторів, таких як: 

 Незбалансованість солідарної системи: 
- високий рівень демографічного навантаження на працездатне 

населення; 
- наявність пільг зі сплати внесків у солідарну систему загально-

обов’язкового пенсійного страхування у значної частини працюючих; 
- низька заробітна плата; 
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- дефіцит коштів на виплати пенсій, що здійснюються за рахунок 
державного бюджету. 

 Поширення тіньової зайнятості і тіньових доходів. 
 Масштабна трудова міграція. 
 Обмеженість бюджетних ресурсів для задоволення соціальних по-

треб і, як наслідок, – зменшення ролі держави в забезпеченні соціаль-
них гарантій населення. 

 Посилення мотивації людей до продуктивної праці, результат якої 
гарантує їм матеріальну забезпеченість після закінчення трудової дія-
льності. 

Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається 
з Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 
09.07.2003 №1057-IV, законодавства про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, законів України «Про страхування», «Про банки 
і банківську діяльність», «Про інститути спільного інвестування (пайові 
та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери і фондову бі-
ржу, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» та інших нормативно-правових актів.  

Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова сис-
теми накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на 
засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, 
передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою 
отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додат-
кових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 
пенсійних виплат. 

Суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення є:  
- недержавні пенсійні фонди;  
- страхові організації, які уклали договори страхування довічної 

пенсії,  страхування ризику настання інвалідності або смерті;  
- банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсій-

них депозитних рахунків;  
- вкладники та учасники пенсійних фондів, учасники накопичу-

вальної  системи пенсійного страхування;  
- вкладники пенсійних депозитних рахунків; 
- фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування 

довічної  пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;  
- засновники пенсійних фондів; 
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- роботодавці – платники корпоративних пенсійних фондів; 
- саморегулівні організації суб’єктів, які надають послуги у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення;  
- органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення;  
- адміністратори пенсійних фондів; 
- компанії з управління активами; 
- зберігачі; 
- аудитори;  
- особи, які надають консультаційні та агентські послуги.  
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фон-

дами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами 
пенсійних фондів та вкладниками таких фондів; страховими організаці-
ями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страху-
вання ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду; банків-
ськими установами шляхом укладення договорів про відкриття  пенсій-
них депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у ме-
жах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб.  

Для забезпечення оптимальної діяльності Недержавного пенсійно-
го фонду відповідно до законодавства створена спеціальна інфраструк-
тура, яка включає в себе такі компанії (табл. 3.1). 

Дієвим інструментом у сфері забезпечення прибутковості пенсій-
них вкладів є розмежування функцій обліку і збереження активів пен-
сійного фонду між адміністратором, компанією з управління активами 
(КУА), банком-зберігачем.  

Кожний суб’єкт з обслуговування пенсійних активів НПФ відпові-
дає своїм майном за збереження і цільове використання пенсійних на-
копичень, що належать учасникам. І таким чином здійснюється всебіч-
ний контроль за діяльністю кожного суб’єкта відносин у сфері недер-
жавного пенсійного забезпечення (рис. 3.1) [39, с. 44].  

Отже, загалом відповідно до чинного українського законодавства  
захист пенсійних активів забезпечується такими заходами, як: розмежу-
вання обов’язків між самим недержавним пенсійним фондом, компані-
єю з управління активами, адміністратором фонду та банком-
зберігачем; чіткий контроль органів державного нагляду; обмеження 
щодо інвестування пенсійних коштів; відокремлення пенсійних активів 
від активів обслуговуючих компаній; контроль учасників пенсійних  
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Т а б л и ц я  3 . 1  
Інфраструктура недержавного пенсійного забезпечення 

Компанія Функції 
Адміністратор 

НПФ 
– укладення та ведення пенсійних контрактів;  
– відкриття та ведення пенсійних рахунків учасників фонду;   
– облік пенсійних внесків;   
– нарахування інвестиційного прибутку на пенсійні рахунки 
учасників;    

– розрахунок та здійснення пенсійних виплат;  
– формування та надання звітності фонду перед державними 
органами, учасниками фонду, контрагентами  

Компанія з 
управління 
активами 

– інвестування активів фонду  відповідно до законодавства та 
інвестиційної декларації;  

– облік та надання інформації про склад та дохідність активів 
фонду   
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відносин (Ради НПФ, адміністратора НПФ, компанії з управління акти-
вами, банком-зберігачем, вкладниками та учасниками фондів); можли-
вість передання пенсійних накопичень із одного недержавного пенсій-
ного фонду до іншого; щорічний незалежний аудит діяльності НПФ; 
заборони банкрутства пенсійного фонду.  

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на принципах: 
- законодавчого визначення умов недержавного пенсійного за-

безпечення; 
- зацікавленості фізичних осіб у недержавному пенсійному за-

безпеченні; 
- добровільності створення пенсійних фондів юридичними та фі-

зичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юриди-
чних осіб; 

- добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пен-
сійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, 
передбачених Законом; 

- добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснен-
ня пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержа-
вного пенсійного забезпечення; 

- економічної зацікавленості роботодавця у здійсненні пенсійних 
внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсій-
ного забезпечення; 

- неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійс-
нення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпе-
чення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійс-
нення таких пенсійних внесків; 

- рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть 
участь в одній пенсійній схемі; 

- розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від 
активів його засновників і роботодавців – платників пенсійного фонду, 
адміністратора, компаній з управління активами, страхових організацій 
з метою унеможливлення банкрутства пенсійного фонду; 

- визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсій-
них коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учас-
ника фонду або застрахованої особи; 

- гарантування фізичним особам реалізації прав; 
- цільового та ефективного використання пенсійних коштів; 
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– державного регулювання розміру тарифів на послуги, що на-
даються у системі недержавного пенсійного забезпечення; 

– відповідальності суб’єктів системи недержавного пенсійного 
забезпечення за порушення норм, передбачених цим Законом та інши-
ми нормативно-правовими актами; 

– державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного 
забезпечення та нагляду за його здійсненням. 

Як зазначалося раніше [34], для ефективного функціонування сис-
теми недержавного пенсійного забезпечення треба забезпечити прозо-
рість, надійність і належні умови функціонування  недержавних фондів 
України. Це можливо здійснити лише шляхом діалогу між підприємст-
вами, населенням, НПФ і державою. Цей діалог необхідний для дове-
дення інформації щодо недержавного пенсійного забезпечення до кож-
ної людини та для покращення умов функціонування НПФ. Крім того, 
участь у недержавному пенсійному забезпеченні надає ряд вигод, як 
для самого підприємства, так і для працівників: 

а) для підприємства: імідж; створення мотиваційного клімату в ко-
лективі; створення додаткового інструменту кадрової політики; підго-
товка повноцінного компенсаційного пакету; соціальний захист праців-
ників; придбання податкових пільг. 

б) для працівників: економічний добробут; мотивація; додаткова 
пенсія; працівник сам обирає для себе пенсійний вік; на всі пенсійні 
накопичення поширюється право спадкування; можна у будь-який мо-
мент розірвати пенсійний контракт і перевести пенсійні кошти в інший 
НПФ, банк або страхову компанію. 

Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх 
років демонструє поступальний розвиток. Станом на 30.06.2012 р. в 
Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 97 
недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) та 39 адміністраторів 
НПФ. Основні показники діяльності НПФ та темпи їхнього приросту 
наведені в табл. 3.2. 

Станом на 30.06.2012 р. адміністраторами недержавних пенсійних 
фондів було укладено 64 009 пенсійних контрактів з 51 156 вкладника-
ми, з яких 2404 вкладники, або 4,7%, – юридичні особи, на яких припа-
дає  21 143,0 млн. грн. пенсійних  внесків (95,5% від загального обсягу 
пенсійних внесків за системою НПЗ), а 48 752 вкладники, або 95,3%, – 
фізичні особи. При цьому, порівняно з кінцем I кварталу 2012 року кі-
лькість контрактів з юридичними особами зменшилася на 12,8%, а з 
фізичними особами зросла на 1,9%. 
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Т а б л и ц я  3 . 2  
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів 

Темпи 
приросту, 

% Недержавні пенсійні фонди 2010 р. 2011 р. I квартал 
2012 р.

II квар-
тал  

2012 р. II кв. 2012/ 
I кв. 2012 

Загальна кількість укладе-
них пенсійних контрак-
тів(тис. шт.)  

69,7   75,0   74,6   64,0   -14,2  

Кількість учасників за 
укладеними пенсійними 
контрактами (тис. осіб) 

569,2 594,6 586,6 576,1 -1,8 
 

Загальні активи НПФ 
(млн. грн.)  

1 144,3 1 386,9 1 467,2 1 520,5 3,6 

Пенсійні внески (млн. грн.), у
т.ч.  

925,4  1 102,0  1 151,3  1 197,1  3,9  

- від фізичних осіб   40,7   50,6   53,0   53,8   1,5 
- від юридичних осіб 884,6  1 051,2  1 098,1  1 143,0  4,1  
- від фізичних осіб-
підприємців  

0,2   0,2   0,2   0,2   -   

Пенсійні виплати (млн. грн.)  158,2  208,9  219,5  225,4   2,7 
Кількість осіб, що отримали/ 
отримують пенсійні виплати  
(тис. осіб)  

47,8   63,1   65,3   62,7   -4,0  
 

Сума інвестиційного доходу 
(млн. грн.)  

433,0  559,9  513,0  525,3   2,4  
 

Сума витрат, що відшкодо-
вуються за рахунок пенсій-
них активів (млн. грн.)  

64,6  
 

86,6 91,1 95,2 4,5 

Джерело: [87] 
 
Станом на 30.06.2012 р. кількість учасників НПФ відповідно до 

укладених контрактів становила 576,1 тис. осіб. Переважну  більшість 
становили особи віком від 25 до 50 років, а саме 65,1%, та особи вікової 
групи від 50 до 60 років, що становила 23,1%. Частка учасників НПФ 
вікової групи старше  60 років становить 6,4%, вікової групи до 25 років 
– 5,4%. Серед учасників НПФ у розрізі вікових груп більшість станов-
лять чоловіки. Причому у віковій групі старше 60 років їхня кількість 
перевищує кількість жінок більш ніж удвічі.  
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Одним із основних якісних показників, які характеризують систе-
му НПЗ, є сплачені пенсійні внески. Станом на 30.06.2012 р. сума пен-
сійних внесків становила 1 197,1 млн. грн., що на 3,9% більше, ніж на 
кінець I кварталу 2012 року (або на 45,8 млн. грн.). Загальний обсяг ак-
тивів, сформованих пенсійними фондами, станом на 30.06.2012 р. ста-
новить 1 520,5 млн. грн. Усього за  II квартал  2012 року активи недер-
жавних пенсійних фондів зросли на 3,6% (або на 53,3 млн. грн). 

Становлення системи недержавного пенсійного забезпечення в 
Україні відбувається під впливом факторів, які стримують її розвиток. 
Основними є: низька інформованість громадян щодо пенсійної рефор-
ми; низький розвиток фондового ринку; відсутність фінансової підтри-
мки з боку держави; низька довіра громадян до фінансових інститутів; 
низькі доходи громадян. Авторами наголошується на необхідності ви-
користовування таких методів стимулювання як: встановлення частки 
оподатковуваного прибутку, яка звільняється від оподаткування подат-
ком на прибуток у разі її використання на пенсійні внески; віднесення 
частки додаткових нарахувань на фонд оплати праці на НПЗ до складу 
витрат  підприємства; звільнення сум, які внесені особою до власних 
пенсійних схем від оподаткування прибутковим податком з громадян; 
відстрочка податкових зобов'язань за прибутковим податком з громадян 
щодо сум, які внесені особою до власних пенсійних схем; оподаткуван-
ня пенсійних виплат за пільговою ставкою прибуткового податку.  

3.2. Недержавні пенсійні фонди та їх види 

Недержавне пенсійне забезпечення – це ефективний фінансовий 
інструмент, метою якого є забезпечення високого рівня життя людей в 
період їх пенсійного віку, забезпечення соціальної захищеності та на-
дання гарантій стабільного доходу, що досягається шляхом добровіль-
ного накопичення коштів на індивідуальних пенсійних рахунках,  від-
критих учасникам недержавного пенсійного фонду за рахунок пенсій-
них внесків та нарахованого на дані внески інвестиційного прибутку. 

Недержавний пенсійний фонд (далі – пенсійний фонд, НПФ) – 
юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприєм-
ницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з 
метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного 
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Одним із основних якісних показників, які характеризують систе-
му НПЗ, є сплачені пенсійні внески. Станом на 30.06.2012 р. сума пен-
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тивів, сформованих пенсійними фондами, станом на 30.06.2012 р. ста-
новить 1 520,5 млн. грн. Усього за  II квартал  2012 року активи недер-
жавних пенсійних фондів зросли на 3,6% (або на 53,3 млн. грн). 
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критих учасникам недержавного пенсійного фонду за рахунок пенсій-
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фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійс-
нює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному За-
коном порядку. 

Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення за-
сновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшо-
го розподілу між засновниками. 

Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виклю-
чним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої діяль-
ності, не передбаченої цим Законом, забороняється. 

Активи пенсійного фонду (пенсійні активи) формуються за раху-
нок внесків до пенсійного фонду (пенсійних внесків) та прибутку (збит-
ку) від інвестування пенсійних внесків. 

За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті пен-
сійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди 
(рис. 3.2). 

 В И Д И     Н П Ф 

Відкритий Корпоративний  Професійний  

Засновники – будь-
які юридичні особи 
(крім бюджетних) 

Учасники – 
громадяни України, 
іноземці та особи без 
громадянства 
незалежно від 
характеру та місця їх 
роботи 

Засновники – 
юридична особа-
роботодавець або 
декілька юридичних 
осіб-роботодавців 
(бюджетні установи 
в особливому 
порядку) 

Учасники – 
громадяни України, 
які перебувають в 
трудових відносинах 
з роботодавцями, які 
є платниками НПФ 

Засновники – 
об’єднання  
юридичних осіб-
роботодавців , 
об’єднання фізичних 
осіб (включаючи 
профспілки або 
фізичних осіб, 
пов’язаних за родом 
їх професійної 
діяльності) 

Учасники – 
громадяни України, 
іноземці та особи без 
громадянства, 
пов’язані за родом їх 
професійної 
діяльності 

 
Рис. 3.2. Види недержавних пенсійних фондів 

Джерело: розроблено авторами з урахуванням [39]  
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Корпоративний НПФ створюється юридичною особою-робото-
давцем або кількома юридичними особами-роботодавцями, до яких 
можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками такого фон-
ду можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) 
у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками чи роботодавця-
ми-платниками такого фонду. 

Професійний НПФ можуть створювати об'єднання юридичних 
осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні 
спілки, чи фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності. 
Учасниками такого фонду можуть бути тільки фізичні особи, у яких 
ознаки їх професійної діяльності співпадають з ознаками, визначеними 
в статуті фонду (наприклад, працівники металургійної галузі). 

Відкритий НПФ створюється будь-якими юридичними особами, 
крім тих, діяльність яких фінансується за рахунок державного або міс-
цевих бюджетів. Учасниками відкритого фонду можуть бути будь-які 
фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи. 

На рис. 3.3 наведено схему функціонування НПФ. 

 
Рис. 3.3. Схема функціонування НПФ 

Джерело: [56] 

Пенсійним фондам забороняється змінювати їх вид та наймену-
вання, зазначені у статуті пенсійного фонду, після реєстрації Держав-
ною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 
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Дозволяється приєднання та злиття декількох пенсійних фондів 
однакового виду. Забороняється проводити реорганізацію будь-яких 
пенсійних фондів шляхом поділу чи виділення, а також приєднання, 
злиття пенсійних фондів різних видів. 

Пенсійний фонд має власне найменування, в якому повинні бути 
зазначені вид фонду, слова «недержавний пенсійний фонд» або «пен-
сійний фонд» та яке відрізняється від найменувань будь-яких інших 
пенсійних фондів, створених на території України. Слова «недержавний 
пенсійний фонд» та «пенсійний фонд» не можуть використовуватися у 
назвах юридичних осіб, що створюються не за цим Законом, за винят-
ком використання слів «пенсійний фонд» Пенсійним фондом України 
та його органами, а також підприємствами, установами й організаціями, 
що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України. 

Єдиним органом управління пенсійного фонду є рада пенсійного 
фонду (рада фонду). 

Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується 
послугами осіб на підставі відповідних договорів, які укладаються з 
цими особами радою фонду. Пенсійний фонд не може брати на себе 
зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного за-
безпечення. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями 
третіх осіб і не має права передавати свої зобов’язання перед учасника-
ми та вкладниками фонду третім особам, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями дер-
жави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями пенсійного 
фонду, що зазначається у кожному пенсійному контракті. 

Юридична особа, діяльність якої фінансується за рахунок Держав-
ного бюджету України або місцевих бюджетів, має право бути заснов-
ником корпоративного пенсійного фонду або здійснювати пенсійні вне-
ски до вже створених пенсійних фондів лише у випадках, коли створен-
ня таких фондів або здійснення пенсійних внесків передбачено закона-
ми України або рішенням відповідних місцевих рад. Заснування такими 
юридичними особами відкритих пенсійних фондів забороняється. Кош-
ти, перераховані до будь-якого пенсійного фонду будь-яким вкладни-
ком, не є власністю держави або органів місцевого самоврядування. 

Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та лікві-
дований за законодавством про банкрутство.  
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Фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до 
недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на 
одержання пенсійних виплат з такого фонду, є учасником фонду. Учас-
никами фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пен-
сійному фонді є добровільною. Фізична особа може бути учасником 
кількох пенсійних фондів за власним вибором. Пенсійні виплати мо-
жуть здійснюватися учаснику фонду або його спадкоємцю. 

Особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду 
шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду від-
повідно до умов пенсійного контракту, є вкладником фонду. Вкладни-
ком фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, ро-
ботодавець учасника фонду або професійне об’єднання, членом якого є 
учасник фонду. У будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть 
бути одночасно і вкладниками такого фонду. Учасники відкритого пен-
сійного фонду мають право залишатися його учасниками у разі припи-
нення здійснення пенсійних внесків на їх користь. 

Накопичені пенсійні кошти в сумі розміру пенсійних внесків, що 
сплачені на користь учасника фонду, та розподіленого на його користь 
прибутку (збитку) пенсійного фонду, є власністю такого учасника, якою 
він розпоряджається. Інформація про суму накопичених пенсійних ко-
штів, належних кожному учаснику фонду, відображається на індивідуа-
льному пенсійному рахунку учасника фонду, який ведеться в системі 
персоніфікованого обліку. 

Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасни-
ків фонду установлюються у вигляді пенсійних схем, які є невід’ємним 
додатком до статуту недержавного пенсійного фонду. 

Засновником відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які 
одна чи декілька юридичних осіб з урахуванням обмежень. Засновни-
ком корпоративного пенсійного фонду може бути юридична особа-
роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких мо-
жуть приєднуватися роботодавці-платники. Засновником (засновника-
ми) професійного пенсійного фонду можуть бути об'єднання юридич-
них осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професій-
ні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані 
за родом їх професійної діяльності (занять). 

Роботодавець може стати платником уже створеного корпоратив-
ного пенсійного фонду на підставі договору про участь у корпоратив-
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персоніфікованого обліку. 
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ному пенсійному фонді за умови визнання статусу такого фонду, вне-
сення відповідних змін до колективного договору (за умови його наяв-
ності) та обов’язкового повідомлення Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України про свою участь у пенсійному фонді. 

Засновниками або роботодавцями-платниками корпоративного пе-
нсійного фонду можуть бути роботодавці-юридичні особи, що прово-
дять свою діяльність беззбитково не менше ніж протягом одного фінан-
сового року, крім випадків реорганізації юридичної особи. 

Роботодавець, який виявив бажання стати платником уже створе-
ного корпоративного пенсійного фонду, укладає з радою цього пенсій-
ного фонду договір про участь у корпоративному пенсійному фонді, 
істотними умовами якого є: повна назва та місцезнаходження (юридич-
на адреса) органів управління договірних сторін; предмет договору; 
права і обов’язки сторін; підтвердження відповідності роботодавця ви-
могам, передбаченим цим Законом для засновників корпоративних пен-
сійних фондів; порядок зміни умов договору; умови дострокового розі-
рвання договору. 

Засновники відкритого пенсійного фонду не можуть бути зберіга-
чем цього фонду та його аудитором. Засновники корпоративного або 
професійного фонду та роботодавці-платники корпоративного пенсій-
ного фонду не можуть бути зберігачем, аудитором і компанією з управ-
ління активами цього фонду, а також його адміністратором. У разі 
створення свого корпоративного пенсійного фонду компанія з управ-
ління активами або банківська установа має право здійснювати управ-
ління активами такого фонду та адміністрування фондом за умови 
отримання відповідних ліцензій у порядку, встановленому законодавст-
вом. 

Засновники будь-якого пенсійного фонду та роботодавці-платники 
корпоративного пенсійного фонду можуть бути засновниками компанії 
з управління активами та професійного адміністратора, з якими цей 
фонд уклав відповідні договори. 

Функції НПФ виконуються відповідно до договорів про обслуго-
вування фонду такими ліцензованими юридичними особами: адмініст-
ратор НПФ – укладає пенсійні контракти з вкладниками, веде облік пе-
нсійних внесків та інвестиційного доходу на індивідуальних пенсійних 
рахунках учасників, оформляє пенсійні виплати; компанії з управління 
активами (КУА) – забезпечують примноження пенсійних коштів шля-
хом їх інвестування в різні фінансові інструменти (акції, облігації, де-
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позити та інші) відповідно до вимог законодавства; банк-зберігач – кон-
тролює дотримання таких вимог, провадить операції з перерахування 
пенсійних коштів та забезпечує їх зберігання. 

Пенсійні накопичення учасника НПФ формуються за рахунок пен-
сійних внесків, сплачених самим учасником, його роботодавцем або 
членами сім'ї, та інвестиційного доходу, отриманого в результаті інвес-
тування коштів. Усі кошти, що обліковуються на індивідуальному пен-
сійному рахунку учасника фонду (пенсійні внески та інвестиційний до-
хід), є власністю учасника НПФ незалежно від того, хто платив внески 
– сам учасник, його роботодавець або родичі. Тому ніхто інший, крім 
учасника, не може розпоряджатися цими коштами. Пенсійні кошти уча-
сника можуть успадковуватись його спадкоємцями. 

3.3. Участь у недержавному пенсійному фонді 

Участь у недержавному пенсійному фонді передбачає визначення 
найоптимальніших умов участі, виходячи з індивідуальних планів, а 
також вибір відповідної пенсійної схеми та укладання пенсійного конт-
ракту (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Участь у недержавному пенсійному фонді 

Джерело: [56] 

Пенсійна схема – документ, що визначає умови і порядок недер-
жавного пенсійного забезпечення. 

Пенсійну схему розробляють із дотриманням вимог Закону Украї-
ни «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативно-
правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення. 
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Пенсійний фонд може використовувати кілька пенсійних схем. 
Встановлення мінімально гарантованої норми прибутку за будь-якою 
пенсійною схемою забороняється. 

Пенсійна схема повинна відображати:  
- опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат;  
- порядок визначення розміру пенсійних виплат;  
- строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та поря-

док їх здійснення;  
- порядок та строки сплати пенсійних внесків, у тому числі мож-

ливість їх зміни за умовами пенсійного контракту;  
- умови та порядок участі у пенсійній схемі;  
- права та обов’язки вкладника, учасника фонду за даною пенсій-

ною схемою;  
- інші умови, що не суперечать законодавству.  
Вкладники пенсійного фонду мають право вільного вибору пен-

сійної схеми, а також мають право на заміну пенсійної схеми, але не 
частіше одного разу на шість місяців. 

Пенсійні схеми і зміни до них підлягають реєстрації у відповідно-
му уповноваженому державному органі. 

Пенсійний контракт – договір між пенсійним фондом і його вклад-
ником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення 
учасника пенсійного фонду за визначеною пенсійною схемою. 

У пенсійному контракті визначаються розміри і порядок сплати 
внесків у НПФ, відповідно до умов обраної пенсійної схеми, а також 
інші суттєві умови відповідно до Закону України «Про недержавне пен-
сійне забезпечення». 

Вкладник пенсійного фонду може укласти один або кілька пенсій-
них контрактів з одним або кількома пенсійними фондами. 

Вкладник пенсійного фонду має право залучити впродовж терміну 
дії пенсійного контракту нових учасників пенсійного фонду, на користь 
яких вкладник пенсійного фонду здійснюватиме пенсійні внески. Кіль-
кість учасників пенсійного фонду за пенсійним контрактом не обмежу-
ється. 

Вкладник пенсійного фонду має право припинити пенсійне забез-
печення будь-якого із залученого ним учасника пенсійного фонду за 
цим контрактом. 
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Під час укладення пенсійного контракту пенсійний фонд надає 
вкладнику пенсійного фонду і кожному учаснику пенсійного фонду 
необхідну інформацію, а саме: 

- пам’ятку з роз’ясненнями основних положень пенсійного конт-
ракту; 

- копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми; 
- витяг з основних положень статуту пенсійного фонду і (чи) на 

вимогу вкладника фонду – копію статуту пенсійного фонду; 
- інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управлін-

ня активами, і зберігача пенсійного фонду, що включає їхні реєстрацій-
ні, банківські реквізити і реквізити відповідних ліцензій. 

Пенсійні внески сплачуються в пенсійний фонд у розмірі й поряд-
ку, встановленому пенсійним контрактом. 

Платники внесків стають вкладниками НПФ, а одержувачі коштів 
– його учасниками тільки після укладання пенсійного контракту. 

Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних 
грошових сум на поточні рахунки пенсійного фонду у банку-зберігачу в 
національній валюті України, в окремих випадках – в іноземній валюті. 
Юридичні особи сплачують пенсійні внески тільки в безготівковій фо-
рмі. 

Максимальний розмір пенсійних внесків у пенсійний фонд не об-
межується. Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний 
розмір пенсійних внесків на рівні 10% мінімальної заробітної плати в 
розрахунку на один місяць. 

Учасники відкритого пенсійного фонду мають право залишатися 
його учасниками у разі припинення здійснення пенсійних внесків на їх 
користь, а учасники професійного і корпоративного пенсійного фонду в 
такому разі зобов’язані переказати свої кошти до іншого пенсійного 
фонду. 

Учасники будь-якого пенсійного фонду мають право самостійно 
сплачувати додаткові внески на свою користь. У такому разі учасники 
пенсійного фонду зобов’язані укласти пенсійний контракт з адміністра-
тором пенсійного фонду як вкладник пенсійного фонду. 
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3.4. Пенсійні виплати з недержавних пенсійних 
 фондів 

Додаткову недержавну пенсію можна одержувати разом з держав-
ною. Розмір пенсійних виплат з НПФ визначається, виходячи з суми 
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форма якої встановлюється національною комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, крім випадків, 
коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до 
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закону, що встановлює обов’язковість відрахувань на недержавне пен-
сійне забезпечення для окремих категорій громадян.  

Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути 
меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за  
загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не бі-
льше ніж на 10 років.  

У заяві учасника фонду, де визначається дата настання його пен-
сійного віку з дотриманням обмежень, учасник фонду зобов’язаний за-
значити вид обраної ним пенсійної виплати. Заява подається адмініст-
ратору пенсійного фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пен-
сійного віку, визначеного учасником фонду.  

Учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік 
шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робо-
чих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.  

У разі набуття учасником фонду права на отримання пенсії по  ін-
валідності за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуван-
ням виплата пенсії за рахунок коштів пенсійного фонду допускається 
раніше настання пенсійного віку. У цьому випадку учасник фонду має 
право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без ура-
хування обмежень, встановлених частиною другою цієї статті, та пода-
ти заяву адміністратору.  

Виплата пенсії на визначений строк, що здійснюється за рахунок 
коштів пенсійного фонду, розпочинається з дня досягнення учасником 
фонду віку, визначеного в його заяві, із здійсненням першої виплати 
протягом 45 робочих днів.  

У разі відмови або затримки пенсійних виплат учасник фонду має 
право оскаржити дії осіб, які здійснюють пенсійні виплати, до націона-
льної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг, або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних 
виплат є підставою для застосування санкцій, встановлених законом.  

Пенсійні виплати з пенсійного фонду здійснюються незалежно від 
отримання виплати за загальнообов’язковим державним пенсійним 
страхуванням або з інших джерел.  

Пенсійні фонди не мають права здійснювати пенсійні виплати за 
рахунок страхових внесків, крім випадків одноразової пенсійної випла-
ти учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування. 

Довічні пенсії (довічні ануїтети) виплачуються учасникам фондів  
страховими організаціями, з якими ці учасники уклали договір страху-
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вання довічної пенсії, за рахунок коштів, перерахованих страховій ор-
ганізації.  

Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником 
фонду та страховою організацією згідно із законодавством та пенсійним 
контрактом, після настання пенсійного віку, визначеного учасником 
фонду.  

Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник фон-
ду подає страховій організації довідку адміністратора про обсяг належ-
них йому пенсійних коштів.  

Учасник фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхо-
ву організацію та подає письмову заяву про перерахування до цієї стра-
хової організації належних йому пенсійних коштів. Учасник фонду, 
крім учасника накопичувальної системи пенсійного страхування,  має 
право перерахувати до страхової організації свої пенсійні кошти повні-
стю або частково.   

Страхова організація розраховує розмір довічної пенсії, який за-
значається в договорі страхування довічної пенсії, на основі актуарних 
розрахунків згідно з сумою, що визначена особою, яка укладає договір, 
та довідкою, виданою адміністратором пенсійного фонду, про наявність 
у такої особи цієї суми пенсійних коштів. У разі перерахування до стра-
хової  організації коштів для оплати договору страхування довічної пе-
нсії у сумі, що не відповідає сумі, визначеній у заяві особи, яка набуде 
довічного ануїтету, розмір довічної пенсії повинен бути скоригований 
відповідно до актуарних розрахунків протягом трьох днів після отри-
мання коштів від пенсійного фонду.  

У разі коли несвоєчасно сплачені вкладником на користь учасника 
фонду пенсійні внески надійшли до фонду після дати перерахування 
страховій організації належних цьому учаснику пенсійних коштів, ад-
міністратор пенсійного фонду зобов’язаний перерахувати суму несвоє-
часно отриманих пенсійних внесків учасника фонду до страхової орга-
нізації, з якою зазначений учасник фонду уклав договір страхування 
довічної пенсії. При цьому у додатку до договору страхування довічної 
пенсії, який є невід’ємною його частиною, визначається новий розмір 
довічної пенсії відповідно до оплаченого договору страхування довічної 
пенсії, встановлений на дату включення зазначеного додатка у договір 
страхування. 

Страхова організація зобов’язана надати учаснику фонду, з яким  
укладено договір, письмове повідомлення про надходження коштів від 
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пенсійного фонду та їх розмір протягом семи робочих днів після їх 
отримання, а також про скоригований розмір довічної пенсії у разі про-
ведення такого коригування.  

Для забезпечення виплати довічної пенсії страховою організацією 
адміністратор зобов’язаний на підставі заяви учасника фонду про  пере-
рахування пенсійних коштів страховій організації забезпечити  перера-
хування відповідній страховій організації пенсійних коштів, що нале-
жать учаснику фонду, протягом п’яти робочих днів після отримання 
заяви.  

Пенсійні кошти перераховуються страховій організації у сумі, ви-
значеній в заяві учасника фонду, виходячи із суми, облікованої на інди-
відуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день настання ви-
значеного ним пенсійного віку.  

У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника 
фонду страховій організації адміністратор за власний рахунок сплачує 
учаснику фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національ-
ного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягає пере-
рахуванню, за кожний день прострочення платежу.  

У разі коли сума пенсійних коштів, що підлягає перерахуванню 
страховій організації, не досягає розміру мінімальної суми пенсійних 
накопичень, встановленого національною комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, учасник фонду (а 
в разі його смерті – спадкоємці) має право отримати належні йому пен-
сійні кошти як одноразову пенсійну виплату.  

Порушення адміністратором або страховою організацією, з якою 
укладено договір страхування довічної пенсії, встановленого пенсійним 
контрактом або договором страхування довічної пенсії порядку оплати 
договору страхування або виплати відповідної пенсії не може бути під-
ставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на належні 
йому пенсійні кошти та обумовлені виплати.  

Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором 
пенсійного фонду:  

1) за бажанням учасника фонду, який має право на отримання пен-
сійних виплат відповідно до його заяви;  

2) на вимогу учасника фонду (з дня виникнення у нього права згі-
дно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, 
якщо набуття довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір 
пенсійних виплат). 
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Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не 
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мання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого пере-
йшов учасник фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, 
що залишився;  
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пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які об-
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нику фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного 
банку України в розрахунку на 1 день від суми, належної до перераху-
вання, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному 
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг.  

На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію 
на визначений строк, обов’язково надається інформація про:  

- суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному 
пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фі-
нансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та отри-
маний інвестиційний прибуток (збиток);  

- обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних кош-
тів, що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку; суму 
вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансово-
го року.  
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Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання 
зазначеної інформації станом на будь-яку дату. У цьому разі така інфо-
рмація надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли во-
на необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії. Мак-
симальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу 
отримувача пенсії встановлюється національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  

У разі смерті отримувача пенсії особі, яка має право на отримання 
належної їй суми пенсійних коштів, інформація надається безоплатно 
станом  на  день смерті отримувача пенсії.  

Договір про виплату пенсії на визначений строк укладається у пи-
сьмовій формі. При цьому обов’язковою умовою є ознайомлення особи, 
яка укладає договір, з пам’яткою, що містить роз’яснення основних по-
ложень договору про виплату пенсії на визначений строк, складеною 
відповідно до вимог, встановлених національною комісією, що здійс-
нює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  

Адміністратор за власний рахунок відшкодовує збитки, завдані 
учасникам фонду внаслідок надання недостовірної інформації або пере-
рахування ним неповної суми пенсійних коштів до іншого пенсійного 
фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок. Ад-
міністратори не несуть відповідальності за недостатність суми  перера-
хованих пенсійних коштів, якщо вона виникла  внаслідок  порушення  
порядку сплати пенсійних внесків вкладником фонду.  

Інвестування активів, з яких виплачується пенсія на визначений 
строк, може здійснюватись у боргові цінні папери з фіксованим дохо-
дом та шляхом розміщення на банківські депозитні рахунки з урахуван-
ням вимог законодавства.  

Адміністратор, що здійснює виплату пенсії на визначений строк, 
зобов’язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, 
збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору, згідно із зако-
ном.  

Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразо-
во на вимогу учасника фонду в разі:  

1) медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозах-
ворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду; 

2) коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату 
настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального роз-
міру суми пенсійних накопичень, встановленого національною комісі-
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міру суми пенсійних накопичень, встановленого національною комісі-

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

78 

єю, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг; 

3) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України.  
Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, 

учасники фонду, а у разі смерті учасника – його спадкоємці, подають 
адміністратору заяву та документи, які підтверджують їхнє право на 
отримання цієї виплати.  

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається ви-
ходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному  
пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви на отри-
мання такої виплати.  

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться про-
тягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхід-
них документів.  

У разі порушення строку адміністратор за власний рахунок спла-
чує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в роз-
рахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день про-
строчення платежу, у порядку, визначеному національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  

3.5. Світовий досвід здійснення недержавного 
 пенсійного страхування 

Головне завдання пенсійної системи будь-якої країни – створити 
умови для забезпечення людей достойним доходом у старості відповід-
но до особистого внеску кожного. При цьому система не має бути тяга-
рем для розвитку держави, тобто не повинна створювати надмірний 
тиск на державні фінанси, громадян, які працюють, і бізнес [38]. Нині у 
світі існує три базові стратегії пенсійного забезпечення: солідарна, на-
копичувальна і змішана.  

Солідарна стратегія передбачає солідарні відносини між поколін-
нями  працівників – тобто тих, хто працює нині і утримує пенсіонерів, з 
одного боку, і пенсіонерів, з іншого.  

Накопичувальна стратегія передбачає наявність державних, кор-
поративних і особистих накопичувальних пенсійних програм, за допо-
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могою яких формується майбутня пенсія громадянина. Принципова 
особливість накопичувальної пенсії в тому, що вона є приватною влас-
ністю пенсіонера, який має право розпоряджатися нею на власний роз-
суд.  

Змішана стратегія передбачає комплексне використання в пенсій-
ній моделі елементів солідарної та накопичувальної стратегій, а також 
систем пенсійного страхування [38]. Нині солідарна і накопичувальна 
стратегії в чистому вигляді використовуються досить рідко (Чилі, Ка-
захстан тощо). А от змішана стратегія – повсюдне явище у світі.  

В Україні гостро стоїть питання про впровадження функціонуван-
ня другого та третього рівнів пенсійної системи, і саме тому для подо-
лання проблем із впровадженням цих рівнів необхідно звернутися до 
міжнародного досвіду, а саме яким чином перерозподілені виплати пен-
сій між кожним рівнем (рис. 3.5).  

 
Рис. 3.5. Досвід функціонування трирівневої пенсійної системи  

в США, Нідерландах та Україні 
Джерело: [38] 

Система пенсійного забезпечення Польщі практично аналогічна 
українській і теж має три рівні: перший – обов'язкова солідарна систе-
ма, другий – обов'язкова накопичувальна система, в яку відраховується 
7,3% заробітної плати, третій – добровільна участь працюючих у пен-
сійних фондах для працівників, угоди зі страховою компанією або  ін-
вестиційним фондом.  

Але є деякі відмінності. По-перше, пенсійні програми для праців-
ників в  Україні не передбачають колективної участі в пенсійних про-
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грамах страхових компаній, і в Україні страхові компанії займаються 
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характеризується як «система трьох рівнів» [38]. У цілому у ФРН існу-
ють чотири «обов’язкові системи» такого типу:  

- установлене законом пенсійне страхування, що є обов'язковою 
системою для робітників та службовців, а також для деяких особливих 
категорій саме зайнятого населення (наприклад, діячі мистецтв і публі-
цисти; особи, що мають ремісничі спеціальності; надомники й т.д.);  

- пенсійне забезпечення чиновників, що є обов’язковою систе-
мою для держапарату;  

- допомога по старості для фермерів, що являє собою обов’язкову 
систему для всіх фермерів, а також для членів їхніх родин;  

- пенсійне забезпечення за професійними групами, що являє со-
бою обов'язкову систему для так званих «осіб вільних професій» (ліка-
рі, аптекарі, ветеринари, архітектори, адвокати, нотаріуси та інші) [39].  

Пенсійна система Великобританії – одна з найстаріших систем со-
ціального страхування у світі (з 1908 року) і одна з найскладніших за 
організацією, регулюванням і набором можливостей, наданих майбут-
нім пенсіонерам. Два рази (за підсумками доповіді комісії лорда Вілья-
ма Беверіджа в 1944 році і реформ 1982–86 рр.) система піддавалася 
глобальній перебудові. Тип моделі системи названий «англо-
саксонським» (іноді такі системи називають системами Беверіджа).  

У британській системі пенсіонери можуть отримувати виплати з 
трьох джерел [38]: базової соціальної пенсії і трудової пенсії («другої» 
державної, залежить від заробітку і стажу) з національної страхової 
схеми, професійної  пенсійної схеми і добровільних накопичень. Осно-
вним елементом Базового рівня є базова державна пенсія. Її отримують 
чоловіки старше 65 років і жінки старше 60 років, які сплачували необ-
хідну кількість років страхові внески. Якщо дохід працівника вище 
встановленої величини, він виплачує ці внески і таким чином заробляє 
спеціальний страховий стаж. Залежно від цього стажу і визначається 
розмір базової пенсії. Базова пенсія не може бути вище певного рівня.   

Другий обов’язковий рівень також є розподільним і фінансується 
за рахунок внесків працівника. На відміну від пенсії, виплачуваної на 
базовому рівні, тут існує прямий зв'язок між розміром пенсії і розміром 
сплачених внесків. Працівник, який не бажає брати участь у державній 
пенсійній програмі, може вийти з неї, проте в цьому випадку він зо-
бов’язаний брати участь в якійсь схемі додаткового пенсійного забезпе-
чення. Державна пенсійна програма була створена для того, щоб забез-
печити пенсію, прив’язану до заробітку, тим, хто не брав участь у про-
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фесійних пенсійних системах. Починаючи з 2002 року ця пенсійна про-
грама поступово замінюється програмою «друга державна пенсія» 
(State Second Pension, S2P), яка повинна забезпечити гідний рівень пен-
сій для осіб з малим доходом та інвалідів. В середньому коефіцієнт за-
міщення, забезпечуваний обов’язковими пенсійними схемами, стано-
вить 47,6% [38].   

Також у Великобританії існує безліч різних способів накопичення 
приватних пенсій. Найбільшого поширення набули професійні пенсійні 
системи. Працівники укладають колективний договір з роботодавцем, 
на підставі якого він робить внески на пенсійне забезпечення і формує 
пенсійні виплати. Більшість професійних пенсій використовують меха-
нізм встановлених виплат, тобто розмір виплат відповідає певній частці 
останньої заробітної плати. Але також використовуються схеми зі вста-
новленим розміром внесків – у них рівень допомоги стає відомим тіль-
ки при фактичному оформленні пенсії і залежить від розміру внесків, 
інвестиційного доходу, віку виходу на пенсію тощо. 

Додаткове пенсійне забезпечення істотно диференціює пенсії: су-
марний коефіцієнт заміщення за обов'язкової і добровільної схемами 
для найбагатших пенсіонерів становить 87%, а для найбідніших – лише 
21%.   

Нідерланди мають одну з найбільш розвинених систем пенсійного 
забезпечення в Європі. Офіційною датою її народження можна вважати 
1919 рік, коли в країні вперше були сформовані базові принципи дер-
жавної пенсійної системи. Сьогодні в країні сформувалася і успішно діє 
протягом десятиліть трирівнева пенсійна система – державне пенсійне 
забезпечення, що є базовим (пенсії AOW і ANW),  професійне пенсійне 
забезпечення, яке має обов'язковий характер, і індивідуальне пенсійне 
забезпечення. При цьому професійні пенсії охоплюють понад 90% на-
селення та забезпечують приблизно 30% від загального розміру пенсії 
голландського пенсіонера.  

Пенсійний вік в Голландії становить 65 років, причому як для чо-
ловіків, так і для жінок. По досягненні цього віку будь-який громадянин 
здобуває право на отримання базової державної пенсії. Розмір цієї пен-
сії не залежить ні від тривалості трудового стажу, ні від суми сплачених 
в державний пенсійний фонд протягом всього періоду трудової діяль-
ності внесків. На державну пенсію в Голландії може розраховувати 
будь-який громадянин країни, який досяг пенсійного віку, навіть домо-
господарка.  



Розділ 3. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

83

Такий загальний підхід дозволяє охопити пенсійним забезпечен-
ням всіх пенсіонерів країни. Диференціація розмірів державних пенсій 
здійснюється лише за однією ознакою: самотні пенсіонери отримують 
більш високі пенсії порівняно з подружніми парами. Наприклад, якщо 
виплати самотньому пенсіонеру становлять близько 70% від заробітної 
плати, яку він отримував протягом трудової діяльності, то кожен з по-
дружжя може розраховувати лише на 50%.  

Фундамент професійних пенсійних систем – галузеві пенсійні фо-
нди. Таких фондів в Голландії налічується кілька сотень. Серед най-
більш відомих і великих галузевих фондів – пенсійний фонд державно-
го сектора ABP і пенсійний фонд металургійної промисловості BPMT. 
Пенсійний фонд у Голландії є самостійною економічною одиницею, що 
здійснює свою діяльність  незалежно від компаній-платників пенсійних 
внесків. Як правило, свої кошти фонди інвестують або в державні цінні 
папери, або в акції голландських компаній. Контроль за пенсійними 
фондами і страховими компаніями покладено на страхове управління, 
куди кожен з фондів зобов’язаний надавати детальну інформацію про 
виплату допомоги і про свою інвестиційну діяльність. В обов’язки 
страхового управління входить також і розробка додаткових директив 
щодо масштабів фінансування і розмірів активів фондів.  

Участь у будь-якому галузевому пенсійному фонді в Голландії є 
обов’язковою для всіх економічних суб’єктів. Відмова від такої участі 
можлива тільки в тому випадку, якщо компанія в змозі створити свій 
пенсійний фонд. У системі недержавного пенсійного забезпечення діє 
ряд податкових пільг: так, звільнені від податків внески в пенсійні фон-
ди, а також інвестиційні доходи пенсійних фондів. Оподаткуванню під-
лягають лише самі пенсії як один з видів доходу громадянина, проте 
ставка прибуткового податку в цьому випадку невисока [38].  

Японська накопичувально-солідарна модель вельми своєрідна, 
оскільки поєднує в собі багатовікові традиції японського суспільства. Її 
так і хочеться  назвати «умовно-накопичувальною», тому що де-юре – 
це солідарна модель, а де-факто – накопичувальна, в якій держава умо-
вно взяла на себе функції недержавного пенсійного фонду. Деяким ана-
логом японської може бути пенсійна система США для урядових чино-
вників.  

У Японії основою пенсійної системи є державне соціальне забез-
печення, яке фінансується з бюджету, але забезпечене за рахунок пен-
сійних внесків самих працівників та роботодавців. У зв'язку зі старін-
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Такий загальний підхід дозволяє охопити пенсійним забезпечен-
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лягають лише самі пенсії як один з видів доходу громадянина, проте 
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так і хочеться  назвати «умовно-накопичувальною», тому що де-юре – 
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ням населення та зростанням кількості пенсіонерів в Японії функціонує 
дворівнева модель. Основу базової пенсії становлять пенсійні внески 
застрахованих громадян, підприємців і дотації держави (приблизно тре-
тина базової пенсії). Розмір базової пенсії у законодавчій формі встано-
влюється щорічно в фіксованому обсязі. Розмір пенсії достатній для 
задоволення основних потреб.  

Джерелом фінансування додаткових пенсій другого рівня є внески 
роботодавців і працівників, але виступають вони в формі додаткових 
пенсій: державної та корпоративної [38]. Ця модель характерна також 
для Австралії та для деяких країн Північної Європи.  

Чилійська накопичувальна модель виключає вплив держави і полі-
тики на систему пенсійного забезпечення. Чилійська пенсійна програма 
розрахована на 40 років. Наприкінці цього терміну розмір пенсії має 
сягнути 400 доларів США. Модель дворівнева. Перший рівень – це 
обов’язкове відрахування працівником 10% заробітної плати до одного 
з приватних пенсійних фондів, які жорстко контролюються державою. 

Другий рівень – це страхування на випадок настання інвалідності 
чи втрати годувальника (3% від заробітної плати). Недержавна пенсійна 
система Чилі була запроваджена ще в 1981 році, причому відразу, і 
майже повністю повинна замінити державну солідарну систему. Основ-
ними характеристиками нової системи стали:  

- обов'язкове членство працівника в одному з державних або не-
державних пенсійних фондів з обов'язковим відрахуванням у пенсійний 
фонд 10% від заробітної плати;  

- індивідуальне накопичення та накопичення за рахунок доходу, 
отриманого від діяльності пенсійних фондів. Тільки 40% коштів, які 
знаходяться у пенсійних фондах, становлять індивідуальні внески насе-
лення, решта 60% – дохід, отриманий від діяльності пенсійних фондів;  

- недержавне управління пенсійними фондами;  
- надання податкових пільг – до складу сукупного оподатковано-

го доходу не включаються кошти, внесені на пенсійні рахунки, а також 
кошти, передані пенсійними фондами до страхових компаній для ви-
плати пенсій;  

- вільний вибір працівником пенсійного фонду, до якого він хоче 
вступити;  

- можливість переходу з одного фонду до іншого;  
- працівник самостійно може планувати, коли і на яких умовах 

він вийде на пенсію.  
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Цю ж модель взяли за основу Аргентина, Перу, Колумбія та Ка-
захстан. Досвід Казахстану є найбільш цікавим через те, що одним з 
перших на пострадянському просторі Казахстан реформував пенсійну 
систему та ввів накопичувальну модель. Ця накопичувальна модель 
запроваджена у Казахстані з 1 січня 1998 року. Її відмінністю від чилій-
ської моделі є те, що першим рівнем є обов'язкові щомісячні пенсійні 
внески у обсязі 10%  заробітної плати до державного Пенсійного фонду. 

Другий рівень – це 14 недержавних пенсійних фондів, які реалізу-
ють індивідуальні та корпоративні накопичувальні пенсійні програми. 
На другий рівень припадає майже дві третини в загальній сумі пенсій-
них накопичень [38].  

Досвід зарубіжних країн у реформуванні системи пенсійного за-
безпечення досить різноманітний, кожна країна по суті має свою спе-
цифічну систему пенсійного забезпечення з урахування економічного 
розвитку, кількості населення, традиціями та системою державного 
управління. Україна – єдина держава, яка використовує солідарну сис-
тему на 99,97%. І саме це викликало необхідність реформування пен-
сійної системи та пошуку інших джерел для фінансування пенсійних 
виплат. У більшості зарубіжних країн солідарна система пенсійного 
забезпечення займає не більше 50% у загальному обсязі фінансування 
пенсій. Система недержавного пенсійного забезпечення ефективно пра-
цює і користується попитом.  

 
Запитання  д л я  с амоп ер е в і р ки  

 
1. Які організації можуть здійснювати недержавне пенсійне забезпечення? 
2. Становлення системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 
3. Якими нормативними актами регулюється недержавне пенсійне 

забезпечення в Україні? 
4. Дайте визначення пенсійної схеми та пенсійного контракту. 
5. Назвіть суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. 
6. Як функціонує система недержавного пенсійного забезпечення в Україні? 
7. У чому полягають умови здійснення та види пенсійних виплат? 
8. Охарактеризуйте види НПФ. 
9. Як здійснюється недержавне пенсійне страхування у США? 
10. Пенсійне страхування у країнах Західної Європи. 
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Розділ 4 
 

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ 

План   
4.1. Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії 
4.2. Документи, необхідні для призначення пенсії 
4.3. Підготовка, подання і розгляд документів для призначення пен-

сій 

4.1. Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії 

Питання щодо подання та оформлення документів для призначен-
ня (перерахунку) пенсій регулюється Порядком подання та оформлення 
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».  

Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам 
їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє 
на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосе-
редньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєст-
рації), або законним представником відповідно до законодавства за міс-
цем проживання (реєстрації) заявника. 

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою 
або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклуваль-
никами) за місцем їх проживання (реєстрації).  

Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх 
сімей (у зв’язку з втратою годувальника) та про відстрочку часу її при-
значення подається працівником (членом його сім’ї у зв’язку з втратою 
годувальника) до управління Пенсійного фонду України у районах, міс-
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тах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємст-
ва, установи, організації. За бажанням особи така заява може бути по-
дана особисто за місцем проживання (реєстрації). 

Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перера-
хунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за 
місцем проживання (реєстрації), а при необхідності – його законним 
представником (батьки або опікун (піклувальник)) за місцем проживан-
ня (реєстрації) представника. 

Заява про припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за кордон, 
поновлення виплати раніше призначеної пенсії, про виплату частини 
пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному 
державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії 
якої більше одного року, – через кожний рік дії такої довіреності тощо, 
подається пенсіонером (опікуном, піклувальником) особисто до органу, 
що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). При цьому у 
заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, 
яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса 
одержувача цієї частини пенсії.  

Заява про виплату недоодержаної пенсії у зв’язку зі смертю пенсі-
онера подається одержувачем до органів, що призначають пенсію, за 
місцем перебування на обліку померлого пенсіонера. 

Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи 
особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник)  не 
призначений і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповід-
ному закладі, надає адміністрація цього закладу. 

Заява на запит пенсійної справи за новим місцем проживання по-
дається пенсіонером до органу, що призначає пенсію, за новим місцем 
проживання (реєстрації). 

Адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надси-
лає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї установи 
повідомлення про прибуття засудженого до установи та довідку уста-
нови із зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.  

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. 

Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від то-
го, припинена робота на час звернення за пенсією чи продовжується.  
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тах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємст-
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час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до 
досягнення пенсійного віку. 
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Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, 
що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення 
або переведення з одного виду пенсії на інший. 

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення 
(поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що 
зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. 

У разі якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додані 
не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово по-
відомляє  заявника про те, які документи необхідно подати додатково, 
про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Як-
що вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення 
про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за 
пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або 
дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. 

Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох 
місяців не подані, пенсія призначається, відновлюється за наявними 
документами.  

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного 
виду пенсії на інший вважається день приймання органом, що призна-
чає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.  

Оскільки працюючим громадянам документи для призначення пе-
нсії оформляються за місцем роботи, на кожному підприємстві (органі-
зації, установі) адміністрацією має бути визначено уповноважену поса-
дову особу, на яку покладаються обов’язки з підготовки таких докумен-
тів. 

Уповноваженій особі доцільно вести облік працівників, які протя-
гом певного періоду (приміром, року) виходитимуть на пенсію. Це по-
трібно для того, щоб можна було завчасно перевірити документи, необ-
хідні для призначення пенсії (чи всі записи внесені до трудової книжки 
і належно оформлені), зробити запити на інші підприємства щодо вида-
чі уточнюючих довідок тощо. 

Уповноважена посадова особа підприємства зобов’язана не пізні-
ше ніж за місяць до дня досягнення працівником пенсійного віку повід-
омити йому про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на 
пільгових умовах. Працівник подає уповноваженій особі заяву про при-
значення пенсії за встановленою формою. До заяви обов’язково дода-
ється паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце її постій-
ного проживання. 
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Подана заява про призначення пенсії реєструється уповноваженою 
особою в журналі, який вона повинна вести. У десятиденний термін з 
дня одержання заяви про призначення пенсії уповноважена особа офо-
рмляє всі необхідні документи і подає їх до районного управління 
ПФУ. 

Заяви про призначення пенсії реєструються в журналі реєстрації 
рішень районного управління ПФУ, який призначає пенсію. Заявнику 
або уповноваженій посадовій особі підприємства органом ПФУ вида-
ється розписка із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку 
одержаних і відсутніх документів. 

Основними умовами призначення пенсійних виплат є наявність 
необхідного страхового стажу та сплата страхових внесків до Пенсійно-
го фонду України за весь період страхового стажу. 

Для зарахування до страхового стажу повного місяця необхідно, 
щоб сума сплачених до Пенсійного фонду внесків становила мінімум, 
наведений у табл. 4.1. 

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за 
будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 
2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу 
починаючи з 1 липня 2000 року. 

Т а б л и ц я  4 . 1  
Мінімальна сума сплачених внесків для зарахування повного місяця  

страхового стажу 

Період 

Формула розрахунку  
страхового внеску 

(мін. заробітна плата, грн х 
ставка, %) 

Мінімальний  
страховий внесок, 

грн 

01.01.2004 – 31.08.2004 205 х 34% 65,70 
01.09.2004 – 31.12.04 237 х 34% 80,58 
01.01.05 – 28.02.05 262 х 34% 89,08 
01.03.05 – 30.03.05 262 х 34% : 31 дн х 30 дн 86,21 
31.03.05 262 х 34,3% : 31 дн 2,90 
01.04.2005 – 30.06.2005 290 х 34,3% 99,47 
01.07.2005 – 31.08.2005 310 х 34,3% 106,33 
З 01.09.05 332 х 34,3% 113,88 

Джерело: [90] 
 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 



Розділ 4. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ 
 

89

Подана заява про призначення пенсії реєструється уповноваженою 
особою в журналі, який вона повинна вести. У десятиденний термін з 
дня одержання заяви про призначення пенсії уповноважена особа офо-
рмляє всі необхідні документи і подає їх до районного управління 
ПФУ. 

Заяви про призначення пенсії реєструються в журналі реєстрації 
рішень районного управління ПФУ, який призначає пенсію. Заявнику 
або уповноваженій посадовій особі підприємства органом ПФУ вида-
ється розписка із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку 
одержаних і відсутніх документів. 

Основними умовами призначення пенсійних виплат є наявність 
необхідного страхового стажу та сплата страхових внесків до Пенсійно-
го фонду України за весь період страхового стажу. 

Для зарахування до страхового стажу повного місяця необхідно, 
щоб сума сплачених до Пенсійного фонду внесків становила мінімум, 
наведений у табл. 4.1. 

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за 
будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 
2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу 
починаючи з 1 липня 2000 року. 

Т а б л и ц я  4 . 1  
Мінімальна сума сплачених внесків для зарахування повного місяця  

страхового стажу 

Період 

Формула розрахунку  
страхового внеску 

(мін. заробітна плата, грн х 
ставка, %) 

Мінімальний  
страховий внесок, 

грн 

01.01.2004 – 31.08.2004 205 х 34% 65,70 
01.09.2004 – 31.12.04 237 х 34% 80,58 
01.01.05 – 28.02.05 262 х 34% 89,08 
01.03.05 – 30.03.05 262 х 34% : 31 дн х 30 дн 86,21 
31.03.05 262 х 34,3% : 31 дн 2,90 
01.04.2005 – 30.06.2005 290 х 34,3% 99,47 
01.07.2005 – 31.08.2005 310 х 34,3% 106,33 
З 01.09.05 332 х 34,3% 113,88 

Джерело: [90] 
 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

90 

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 
року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про 
нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому 
законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 
2000 року – за даними, що містяться в системі персоніфікованого облі-
ку. 

4.2. Документи, необхідні для призначення пенсії 

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі докумен-
ти: 

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікацій-
ного номера заявнику. За документ, що засвідчує відсутність у заявника 
ідентифікаційного номера для осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно по-
відомили про це відповідні державні органи та мають відмітку у паспо-
рті, береться копія сторінки паспорта з відміткою про те, що особа має 
право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера; 

б) документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження на-
явного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової 
книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабі-
нету Міністрів України від 12.08.1993 р. №637. За період роботи почи-
наючи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органу, що при-
значає пенсію, додає довідку із бази даних системи персоніфікованого 
обліку. 

За період роботи до 01.01.1991 р. на Крайній Півночі чи в місцево-
стях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, 
а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші докумен-
ти, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, 
які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних 
до районів Крайньої Півночі. 

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, 
крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною 
системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверджується даними пер-
соніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого облі-
ку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за 
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спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується 
спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного 
податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового 
податку з громадян, або довідкою про сплату страхових  внесків,  а з 
01.01.2004 р. – даними персоніфікованого обліку. 

Період перебування на інвалідності у зв’язку із нещасним випад-
ком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується 
випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).   

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 
01.01.2010 р. на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 
01.01.2010 р. – даними персоніфікованого обліку.  

в) довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 
01.07.2000 р., а починаючи з 01.07.2000 р. індивідуальні відомості про 
застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку.   

Особи, яким пенсія призначається відповідно до міждержавних 
Договорів (Угод) в галузі пенсійного забезпечення, надають документи 
про  стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового ста-
жу, та довідку; 

г) документи про місце проживання (реєстрації) особи; 
д) документи, які засвідчують особливий статус особи: 
- посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комі-

саріату про період (періоди) участі у бойових діях (при призначенні 
пенсії військовослужбовцям і особам начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ); 

- довідка МСЕК про визнання особи інвалідом унаслідок пора-
нення,  контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при 
виконанні  інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), 
або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи 
виконанням інтернаціонального обов’язку;  

- висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пора-
ненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов’язків 
військової служби (службових обов’язків), або захворюванням, 
пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської ка-
тастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку; 

- довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I групи – 
сліпим (при призначенні пенсії інвалідам по зору I групи); 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 



Розділ 4. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ 
 

91

спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується 
спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного 
податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового 
податку з громадян, або довідкою про сплату страхових  внесків,  а з 
01.01.2004 р. – даними персоніфікованого обліку. 

Період перебування на інвалідності у зв’язку із нещасним випад-
ком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується 
випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).   

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 
01.01.2010 р. на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 
01.01.2010 р. – даними персоніфікованого обліку.  

в) довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 
01.07.2000 р., а починаючи з 01.07.2000 р. індивідуальні відомості про 
застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку.   

Особи, яким пенсія призначається відповідно до міждержавних 
Договорів (Угод) в галузі пенсійного забезпечення, надають документи 
про  стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового ста-
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саріату про період (періоди) участі у бойових діях (при призначенні 
пенсії військовослужбовцям і особам начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ); 
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або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи 
виконанням інтернаціонального обов’язку;  

- висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пора-
ненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов’язків 
військової служби (службових обов’язків), або захворюванням, 
пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської ка-
тастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку; 

- довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I групи – 
сліпим (при призначенні пенсії інвалідам по зору I групи); 
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- документи закладу охорони здоров’я про наявність відповідно-
го захворювання: гіпофізарного нанізму (ліліпути), диспропорційні ка-
рлики (при призначенні пенсії особам, хворим на гіпофізарний нанізм); 

- посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС або довідка військової частини, в складі 
якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або дові-
дка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено 
період роботи, населений пункт чи об’єкт, де особою проводились ро-
боти по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; посвідчення потерпілого 
від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) прожи-
вання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самовря-
дування; 

- документи про народження та виховання дитини до чотирнад-
цятирічного віку; 

- документи про народження дитини та виховання її до восьмирі-
чного, з 01.01.2006 р. – шестирічного віку чи про визнання дитини за-
явника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом; 

- заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або до-
кументи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу РАГС про 
смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), в разі 
звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п’ятьох 
або більше дітей чи дитини-інваліда; 

е) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію.  
При зверненні із заявою про відстрочення часу призначення пенсії 

надаються документи, зазначені у підпунктах «а», «б» та «г». 
До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються доку-

менти, перелічені в підпунктах «а»–«г». 
Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від 

МСЕК виписку з акта огляду МСЕК. 
До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбо-

вців строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, 
видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовос-
лужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. 
Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то за-
мість копії свідоцтва про захворювання подаються довідка військового 
комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати 
призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок 
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МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової 
служби. 

У разі, якщо військовослужбовець до призову на військову службу 
працював, подаються також документи, зазначені в підпунктах «а»–«г».  

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
подаються документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах 
«б»–«в». Також надаються такі документи: 

- довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікацій-
ного номера померлому годувальнику (подається у разі, якщо особа, яка 
звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою году-
вальника, має такий документ);  

- свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначаєть-
ся пенсія; 

- довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії доку-
ментів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим году-
вальником; 

- свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про 
смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно від-
сутнім; 

- документи про вік померлого годувальника сім’ї при відсутнос-
ті таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання го-
дувальника безвісно відсутнім; 

- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів 
про те, що діти померлого навчаються за денною формою навчання; 

- довідка про те, що чоловік  (дружина), а в разі їх відсутності – 
один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника неза-
лежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті 
доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення 
нею (ними) 8 років; 

- документи про місце проживання (реєстрацію); 
- документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному 

утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого году-
вальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом 
засобів до існування; 

- експертний висновок із встановлення причинного зв’язку смерті 
годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих 
чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 
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Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від 
МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким пра-
во на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їх 
інвалідності. Для осіб, які визнані інвалідами з дитинства після досяг-
нення 18-річного віку, додається висновок МСЕК про час настання ін-
валідності.  

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одер-
жаний від військової частини або районного (міського) військового ко-
місаріату чи іншої  військової установи, що засвідчує дату та причину 
смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослуж-
бовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з вій-
ськової служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, 
довідка військового комісаріату про проходження військової служби із 
зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служ-
би та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана 
з проходженням військової служби. 

У разі якщо померлий військовослужбовець працював до призову 
на військову службу, подаються також документи, зазначені в підпунк-
тах «б» і «в».    

Якщо померлий пенсіонер мав право на перерахунок пенсії, але не 
звернувся за таким перерахунком, то подаються відповідні документи 
про стаж роботи та про заробітну плату після призначення пенсії.  

До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів, 
передбачених пунктами «а»–«г», «д», надаються також документи, що 
підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого 
виду пенсії. 

Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, 
що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення 
пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, ви-
плата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що йде за днем звіль-
нення з роботи.  

У разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пен-
сію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає 
пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання). Надалі для прове-
дення індексації подається довідка про розмір заробітної плати (стипе-
ндії) з урахуванням індексації. 
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При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, 
компенсації та підвищень відповідно надаються такі документи: 

- про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів 
сім’ї; 

- документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на 
яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту», або особою, яка має особливі заслуги 
перед Батьківщиною; 

- документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги 
перед Батьківщиною; 

- документи про визнання заявника реабілітованим або членом 
сім’ї реабілітованого; 

- документи про надання статусу особи, яка проживає, працює 
(навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірсь-
кого; 

- документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської ката-
строфи (для  призначення додаткової пенсії відповідно до Закону Укра-
їни  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслі-
док Чорнобильської  катастрофи»); 

-  експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку 
смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

- документи про нагородження знаком «Почесний донор Украї-
ни»,  «Почесний донор СРСР»; 

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу по-
стійного стороннього догляду. 

При зміні групи інвалідності орган, що призначає пенсію, додає  
до пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про зміну групи інва-
лідності. 

Поновлення виплати раніше призначеної пенсії здійснюється за  
документами, що є у пенсійній справі та відповідають вимогам законо-
давства, що діяло на момент призначення цього виду пенсії. У цьому 
разі заробітна плата для обчислення пенсії визначається з урахуванням 
середньої заробітної  плати працівників, зайнятих у галузях  економіки  
України за календарний рік, який враховувався при призначенні (пере-
рахунку) пенсії, виплата якої відновлюється. У такому самому порядку 
за бажанням пенсіонера здійснюється переведення з одного виду пенсії 
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При поновленні виплати раніше призначеної пенсії та переведенні 
з одного виду пенсії на інший до наявних документів особа додає: 

- документи про страховий стаж, який не врахований у пенсійній 
справі, після призначення пенсії за період роботи до 01.01.2004 р.; 

- довідку про заробітну плату особи за період страхового стажу 
до 01.07.2000 р., а починаючи з 01.07.2000 р. індивідуальні відомості 
про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку;  

- документи про виникнення обставин, що впливають на розмір 
пенсії (наприклад, зміни кількості членів сім’ї, які перебували на утри-
манні пенсіонера чи померлого годувальника, виникнення (втрата) пра-
ва на надбавку на непрацездатних членів сім’ї і надбавку на догляд за 
ними, визнання заявника одиноким і таким, що потребує сторонньої 
допомоги, визнання заявника інвалідом або учасником війни тощо). 

Поновлення пенсії здійснюється за матеріалами, що є в пенсійній 
справі, із урахуванням додатково наданих документів. 

При цьому, якщо особа надає довідку про заробітну плату, заробі-
тна  плата для обчислення пенсії визначається з урахуванням середньої 
заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 
календарний рік, який передує року поновлення виплати раніше при-
значеної пенсії чи  переведенню з одного виду пенсії на інший. 

При переведенні на пенсію по інвалідності з іншого виду пенсії 
орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта 
огляду МСЕК про встановлення, зняття або зміну групи інвалідності. 

Особи, які одержували пенсію від інших органів і звертаються за 
іншим видом пенсії до органів, що призначають пенсію, надають доку-
мент,  що підтверджує розмір пенсії, строки її виплати та дату зняття з 
обліку за попереднім місцем отримання пенсії.  

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), по-
винна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, 
місце її проживання (реєстрації) та вік). 

Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який 
засвідчує вік, є свідоцтво про народження. 

До заяви: 
- опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки 

та піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне 
рішення суду; 

- батьків-вихователів додається угода про організацію діяльності 
дитячого будинку сімейного типу; 
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- патронатного вихователя додається копія договору про патро-
нат.  

Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі 
особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про на-
раховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи 
організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка зверта-
ється за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідо-
вані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про за-
робітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ 
чи організацій або архівними установами.   

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати 
довідку за встановленою  формою з розшифровкою виплачених сум за 
видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають да-
ним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми. 

Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі пока-
зань свідків не допускається. Виписка зі штатного розкладу про посадо-
вий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських 
об’єднань не можуть бути документами, що засвідчують фактичний 
заробіток для обчислення розміру пенсії.  

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непра-
цездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних  
або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки ор-
ганів місцевого самоврядування: 

для призначення надбавок, компенсації – довідка про перебування 
на утриманні чи про спільне проживання з заявником; 

для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника – довідка 
про перебування на повному утриманні померлого годувальника чи 
одержання від померлого 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 поряд-
ку. 

За документ, який засвідчує, що особі встановлено статус ветерана 
війни, особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, яка має осо-
бливі заслуги перед Батьківщиною, приймаються завірені в установле-
ному порядку копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; 
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інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; докумен-
ти, що підтверджують наявність заслуг, передбачених статтею 11 Зако-
ну України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту». Підтвердженням можуть бути також документи, визначені Перелі-
ком документів, на підставі одного з яких надаються пільги.  

За документ, який засвідчує, що особа визнана реабілітованою, 
приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення  реа-
білітованого. Для осіб, реабілітованих згідно із статтею 3 Закону Украї-
ни «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», прийма-
ються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у 
них відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ 
на висланих осіб тощо), а за відсутності таких документів – довідки ра-
йонних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі 
встановленого факту переселення. 

За документ, який засвідчує, що особі надано статус особи, яка 
проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому 
надано статус гірського, приймається копія відповідного посвідчення  
встановленого зразка або довідка органу місцевого самоврядування (ор-
гану виконавчої влади). 

За документ, що підтверджує статус почесного донора України і 
СРСР, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчен-
ня «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР». 

За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються пас-
порт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про 
склад сім’ї, а також рішення суду.  

При призначенні пенсій жінкам, які народили п’ятеро або більше 
дітей і виховали їх до восьмирічного віку (чотирнадцятирічного), з 
01.01.2006 р. – шестирічного (чотирнадцятирічного) віку, матерям інва-
лідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, а також, у разі відсут-
ності матері або за її згодою, чоловікам, які здійснювали виховання 
п’ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда, факт народження дитини 
встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до 
зазначеного віку – на підставі свідоцтва про народження чи паспорта 
дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.  

Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом за-
свідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком 
установи охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довід-
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кою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. 
У разі якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шес-
тирічного віку або інвалідом  з дитинства після досягнення вісімнадця-
тирічного віку, надається висновок лікарсько-консультаційної комісії 
про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-
інвалідом до досягнення шестирічного віку. 

За документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а у разі їх від-
сутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померло-
го годувальника, незалежно від віку і працездатності, зайняті доглядом 
за дитиною померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років, 
приймаються: 

а) довідки уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), 
у тому числі органів місцевого самоврядування. При відсутності зазна-
ченого документа й неможливості його одержання факт здійснення до-
гляду може встановлюватись у судовому порядку; 

б) довідка органу, що призначає допомогу, про вид отриманої до-
помоги та період її одержання.  

За документ, який засвідчує, що особа є ліліпутом чи диспропор-
ційним карликом, приймається довідка МСЕК.  

За документ, який підтверджує, що особа не працює, приймають-
ся: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби 
довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному ор-
гані державної податкової служби як фізична особа-підприємець. При 
відсутності трудової книжки – довідка органів державної податкової 
служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у да-
ному органі державної податкової служби як фізична особа-
підприємець, та заява особи із зазначенням причини  відсутності трудо-
вої книжки. До зазначених документів додається інформація відділу 
персоніфікованого обліку.  

За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: 
паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєст-
рації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні грома-
дяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на по-
стійне проживання (реєстрацію).  

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані 
як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або 
адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає докумен-
ти заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію. 
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кою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. 
У разі якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шес-
тирічного віку або інвалідом  з дитинства після досягнення вісімнадця-
тирічного віку, надається висновок лікарсько-консультаційної комісії 
про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-
інвалідом до досягнення шестирічного віку. 

За документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а у разі їх від-
сутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померло-
го годувальника, незалежно від віку і працездатності, зайняті доглядом 
за дитиною померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років, 
приймаються: 

а) довідки уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), 
у тому числі органів місцевого самоврядування. При відсутності зазна-
ченого документа й неможливості його одержання факт здійснення до-
гляду може встановлюватись у судовому порядку; 

б) довідка органу, що призначає допомогу, про вид отриманої до-
помоги та період її одержання.  

За документ, який засвідчує, що особа є ліліпутом чи диспропор-
ційним карликом, приймається довідка МСЕК.  

За документ, який підтверджує, що особа не працює, приймають-
ся: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби 
довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному ор-
гані державної податкової служби як фізична особа-підприємець. При 
відсутності трудової книжки – довідка органів державної податкової 
служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у да-
ному органі державної податкової служби як фізична особа-
підприємець, та заява особи із зазначенням причини  відсутності трудо-
вої книжки. До зазначених документів додається інформація відділу 
персоніфікованого обліку.  

За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: 
паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєст-
рації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні грома-
дяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на по-
стійне проживання (реєстрацію).  

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані 
як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або 
адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає докумен-
ти заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію. 
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Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в 
оригіналах. У разі якщо підтвердженням страхового стажу є трудова 
книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, 
установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що при-
значає пенсію.  

До заяви про припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за ко-
рдон подається закордонний паспорт з відповідним записом про виїзд 
на постійне місце проживання за кордон, талон про зняття з реєстрації 
за місцем постійного проживання.  

Для виплати недоодержаної пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера 
надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні 
стосунки. 

Непрацездатними членами сім’ї подаються документи, які засвід-
чують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. 

У разі звернення опікуна (піклувальника) до заяви додається по-
свідчення опікуна (піклувальника). 

Члени сім’ї надають паспорт, довідки уповноважених органів з мі-
сця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування, або 
інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день 
його смерті.  

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщи-
ни, у зв’язку з відсутністю членів сім’ї або в разі якщо вони не зверну-
лися за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття 
спадщини надається свідоцтво про право на спадщину.  

4.3. Підготовка, подання і розгляд документів для 
призначення пенсій 

Посадова особа зобов’язана не пізніше місяця до дня досягнення  
працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнен-
ня права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.  

Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання заяви про 
призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і направляє  їх до 
органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, 
установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) особи. Для 
забезпечення повноти відомостей про застраховану особу, якій призна-
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чається пенсія, подається комплект первинної звітності страхувальника 
до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України за пе-
ріод після останнього звіту до дати подання заяви про призначення пен-
сії включно. У необхідних випадках надається допомога щодо одер-
жання відсутніх у особи документів для призначення пенсії. У разі як-
що підготовлені не всі необхідні  для призначення пенсії документи, до 
органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а докумен-
ти, яких не вистачає,  подаються додатково. 

Орган, що призначає пенсію, розглядає питання про призначення, 
перерахунок та поновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також 
про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні особи з 
відповідною заявою за формою.  

Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший, про перера-
хунок пенсії і поновлення виплати раніше призначеної пенсії прийма-
ються органом, що призначає пенсію, при наявності у заявника всіх не-
обхідних документів. 

Заяви осіб і подання підприємств, установ та організацій реєстру-
ються в журналі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію. Заяв-
нику або представнику підприємства, установи та організації органом, 
що призначає пенсію, видається розписка із зазначенням дати прийман-
ня заяви або подання, а також переліку одержаних і відсутніх докумен-
тів. 

При прийманні документів орган, що призначає пенсію: 
а) перевіряє правильність оформлення заяви і подання, відповід-

ність викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та до-
кументам про стаж; 

б) здійснює попередню правову експертизу змісту і належного 
оформлення представлених документів; 

в) перевіряє правильність копій з відповідних документів, фіксує і 
засвідчує виявлені розходження. 

Орган, що призначає пенсію, має право вимагати від підприємств, 
установ та організацій, фізичних осіб дооформлення прийнятих і по-
дання додаткових документів, а також перевіряти в необхідних випад-
ках обґрунтованість їх видачі;  

г) видає пам’ятку пенсіонеру, копія якої зберігається у пенсійній 
справі.  

Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для 
призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший 
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чається пенсія, подається комплект первинної звітності страхувальника 
до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України за пе-
ріод після останнього звіту до дати подання заяви про призначення пен-
сії включно. У необхідних випадках надається допомога щодо одер-
жання відсутніх у особи документів для призначення пенсії. У разі як-
що підготовлені не всі необхідні  для призначення пенсії документи, до 
органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а докумен-
ти, яких не вистачає,  подаються додатково. 

Орган, що призначає пенсію, розглядає питання про призначення, 
перерахунок та поновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також 
про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні особи з 
відповідною заявою за формою.  

Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший, про перера-
хунок пенсії і поновлення виплати раніше призначеної пенсії прийма-
ються органом, що призначає пенсію, при наявності у заявника всіх не-
обхідних документів. 

Заяви осіб і подання підприємств, установ та організацій реєстру-
ються в журналі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію. Заяв-
нику або представнику підприємства, установи та організації органом, 
що призначає пенсію, видається розписка із зазначенням дати прийман-
ня заяви або подання, а також переліку одержаних і відсутніх докумен-
тів. 

При прийманні документів орган, що призначає пенсію: 
а) перевіряє правильність оформлення заяви і подання, відповід-

ність викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та до-
кументам про стаж; 

б) здійснює попередню правову експертизу змісту і належного 
оформлення представлених документів; 

в) перевіряє правильність копій з відповідних документів, фіксує і 
засвідчує виявлені розходження. 

Орган, що призначає пенсію, має право вимагати від підприємств, 
установ та організацій, фізичних осіб дооформлення прийнятих і по-
дання додаткових документів, а також перевіряти в необхідних випад-
ках обґрунтованість їх видачі;  

г) видає пам’ятку пенсіонеру, копія якої зберігається у пенсійній 
справі.  

Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для 
призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший 
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та поновлення раніше призначеної пенсії документами орган, що при-
значає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо 
призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший 
та поновлення раніше призначеної пенсії без урахування періоду, за 
який відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пенсійного 
фонду України. 

Після надходження даних про сплату страхових внесків прово-
диться перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду з моменту при-
значення пенсії. 

 В аналогічному порядку здійснюється перерахунок пенсії у разі 
відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну 
плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попере-
дній рік. При цьому, якщо у разі проведення перерахунку пенсії її роз-
мір зменшився, виплату пенсії в новому розмірі проводити з місяця, 
наступного за місяцем повідомлення Пенсійним фондом України про 
розмір середньої заробітної плати  працівників, зайнятих у галузях еко-
номіки України. 

Виплата пенсії проводиться не пізніше одного місяця з дня прийн-
яття рішення про призначення, перерахунок, переведення з одного виду 
пенсії на інший та про поновлення 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. 

У разі звернення члена сім’ї із заявою про призначення або виді-
лення йому частки пенсії, коли основний одержувач пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника проживає в іншому населеному пункті (районі, 
місті), орган, що призначає пенсію, за місцем проживання такого члена 
сім’ї, одержавши відповідну заяву, направляє повідомлення до органу, 
що призначає пенсію всім членам сім’ї або в якому зберігається пенсій-
на справа цієї сім’ї. До повідомлення додаються заява й документи, що 
засвідчують право на одержання пенсії члена сім’ї, який звернувся за 
часткою пенсії. 

Якщо звернення за призначенням пенсії у зв’язку з втратою году-
вальника члена сім’ї, який проживає окремо, надійшло після винесення 
рішення про призначення пенсії решті членам сім’ї, то приймається но-
ве рішення про призначення пенсії на всіх членів сім’ї та у разі необ-
хідності здійснюється виділення частки пенсії члену сім’ї, який прожи-



Розділ 4. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ 
 

103

ває окремо. Документи зазначеного члена сім’ї, що надійшли пізніше, 
додаються до пенсійної справи, а копія рішення про виділення частки 
пенсії надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем його про-
живання (реєстрації) для оформлення на одержувача частки пенсії са-
мостійної пенсійної справи. 

У разі перерахунку пенсії копія відповідного рішення направля-
ється до органу, який провадить виплату частки цієї пенсії. При припи-
ненні виплати частки пенсії документи надсилаються до органу, у яко-
му виплата пенсії продовжується.  

Якщо в поданому документі зазначено тільки рік народження без 
позначення місяця, то за дату народження приймається перше липня 
цього року. 

У випадках, коли в документі про стаж зазначено тільки рік почат-
ку трудової діяльності або рік її закінчення без позначення точних дат, 
датою початку або закінчення вважається перше липня цього року. 

Якщо в документі про дату народження або про стаж зазначено 
тільки  рік і місяць, без позначення точної дати, то датою народження 
або початку роботи вважається 15-е число відповідного місяця.  

При підрахунку страхового стажу до одержаної тривалості зазна-
ченого стажу за кожним випадком звільнення необхідно додавати один 
день.  

Право особи на одержання пенсії установлюється на підставі все-
бічного, повного і об’єктивного розгляду всіх поданих документів ор-
ганом, що призначає пенсію. 

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення 
рішення видає або направляє адміністрації або особі повідомлення про 
призначення, відмову в призначенні, перерахунку, переведенні з одного 
виду пенсії на інший із зазначенням причин відмови та порядку його 
оскарження.  

Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та 
рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній 
справі на кожного пенсіонера. 

Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за 
місцем проживання (реєстрації) або за фактичним місцем проживання 
(реєстрації) пенсіонерів.  

Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсій-
не посвідчення, що видається органом, що призначає пенсію, відповід-
но до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних по-
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свідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого 
постановою Правління Пенсійного фонду від 25.03.2004 р. №4-1, зареє-
строваного у Міністерстві юстиції 06.04.2004 р. за №427/9026 (із зміна-
ми). 

У разі звернення пенсіонера видається виписка з розпорядження 
про призначення (перерахунок) пенсії із інформацією про періоди стра-
хового стажу та заробітної плати (доходу), яка врахована при розрахун-
ку пенсії.  

Заяви про виплату пенсії реєструються в журналі  вхідної кореспо-
нденції.  Заява про виплату пенсії через банківський рахунок подається 
заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за 
згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у 
банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30.08.1999 р. №1596 (із змінами).  

При прийманні документів щодо виплати пенсії орган, що призна-
чає пенсії, здійснює попередню правову експертизу змісту і належного 
оформлення представлених документів, знімає ксерокопії з відповідних 
документів. 

Не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних документів 
для виплати пенсії орган, що призначає пенсію, повинен їх розглянути 
та прийняти відповідне рішення, яке оформлюється розпорядженням. 
Надані документи та заява зберігаються в пенсійній справі. 

Заява про припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за кордон 
із резолюцією керівника  про  зняття з обліку та виплату пенсії за 6 мі-
сяців наперед направляється у підрозділ з виплати для її опрацювання.  

На підставі повідомлення адміністрації про прибуття засудженого 
пенсіонера до установи, де він відбуває покарання, орган Пенсійного 
фонду за місцезнаходженням установи надсилає запит пенсійної справи 
до органу Пенсійного фонду за попереднім місцем його проживання.  

При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання в 
іншу місцевість орган Пенсійного фонду протягом 5 днів з дня одер-
жання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до ор-
гану Пенсійного фонду попереднього місця проживання пенсіонера. 
Пенсійна справа протягом 10 днів з дня одержання запиту пересилаєть-
ся органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстра-
ції).  

При зарахуванні пенсіонера на повне державне утримання питання 
щодо обліку та пересилання пенсійної справи пенсіонера вирішуються 
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відповідно до Порядку зарахування та використання коштів, що підля-
гають перерахуванню Пенсійним фондом установам (закладам), де осо-
би перебувають на повному державному утриманні, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. №269.  

 
Запитання  д л я  с амоп ер е в і р ки  

 
1. Назвіть джерела покриття витрат на виплату державних пенсій. 
2. Сформулюйте власне визначення державної пенсії. 
3. Яка, на вашу думку, правова природа соціальних пенсій? 
4. Яке ваше ставлення до пенсій за особливі заслуги перед Україною? 
5. Чи може Президент України своїм указом вводити нові види пенсій? 
6. Назвіть особливості регулювання пенсійного забезпечення державних 

службовців. 
7. Визначте природу пенсії за вислугу років: чи є вона страховою або 

державною пенсією? В чому її особливість?  
8. Чи є необхідність збереження пенсії за вислугу років у процесі 

реформування державної пенсійної системи? 
9. У чому полягають особливі заслуги перед державою, які зумовлюють 

виникнення права на пенсійне забезпечення за Законом України «Про пенсії 
за особливі заслуги перед Україною»? 

10.  Які види доходів особи зараховуються при обчисленні державних пенсій: 
державним службовцям; науковим (науково-педагогічним) працівникам? 
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Розділ  5  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАДХОДЖЕННЯ ЗБОРІВ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ 
ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

План   
5.1. Державне регулювання в сфері пенсійного забезпечення 
5.2. Загальна характеристика джерел надходжень і видатків Пенсійно-

го фонду України 
5.3. Особливості сплати єдиного соціального внеску 

5.1. Державне регулювання в сфері пенсійного  
забезпечення 

Ринкова економіка ґрунтується на поєднанні як власної саморегу-
люючої дії, що становить саму її основу, так і системи державного ре-
гулювання ринкових відносин. Ринок на основі балансу попиту і пропо-
зиції через механізм вільного ціноутворення самостійно регулює розви-
ток виробництва товарів та сферу послуг. Разом з тим необхідна і сис-
тема державного регулювання, коригування, спрямування ринкових 
механізмів на досягнення певних цілей і реалізацію визначених завдань 
щодо окремих сфер. 

У сучасних умовах розвитку української держави, розбудови та 
трансформації її економіки на ринкових засадах, подолання кризових 
явищ в економічному і соціальному житті особливо важливим стає ви-
рішення завдань розвитку і відтворення людського потенціалу, що пе-
редбачає формування надійної системи соціального захисту населення і 
пенсійного забезпечення як її складової [64]. 
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В усі часи держава тією або іншою мірою була вимушена втруча-
тися в економічні процеси, проте рівень цього втручання в різних моде-
лях економіки був неоднаковий. У ринковій економіці держава повинна 
втручатися в ринок лише настільки, наскільки це потрібно для стійкості 
й макроекономічної рівноваги, для забезпечення діяльності механізму 
конкуренції. Механізм функціонування ринку не завжди спрацьовує 
ефективно і в суспільстві можуть виникати такі ситуації, коли він не 
забезпечує оптимального використання ресурсів та задовольняє інтере-
си окремих категорій населення [99, с. 76]. 

В Україні держава довгий час не звертала особливої уваги на соці-
альну сферу, соціальний захист населення знаходився чи не на остан-
ньому місці. Однак після фундаментальних досліджень багатьох вчених 
цього напряму з’явився принципово новий підхід у поясненні ролі дер-
жави у розвитку соціальної сфери. Науковці розглядають сьогодні дер-
жаву як найважливіший інститут суспільства, який відповідає за колек-
тивні інтереси, реалізація котрих вимагає певних фінансових ресурсів. І 
в цьому сенсі витрати держави не можна ніяк розглядати як безповоро-
тні витрати бюджету. задоволення потреб суспільства, досягнення по-
ставлених цілей – це і є та віддача, яка перетворює державні витрати на 
інвестиції в людський фактор [47, с. 9]. 

В усіх розвинених країнах базовими елементами механізму коор-
динації економіки є ринок і держава. важливе практичне значення має 
проблема їхнього раціонального співвідношення, яке не є сталим і за-
лежить від багатьох умов: рівня економічного розвитку, специфіки ви-
робництва, менталітету нації тощо. Ось чому практично неможливо 
розробити єдину модель співвідношення між ринковим і державним 
механізмами координації національної економіки, яка була б спільною 
для всіх країн. 

Ринкова економіка не позбавлена таких негативних явищ, як непо-
вна зайнятість населення, циклічність економічного розвитку, монопо-
лізм, нестабільність рівня цін, банкрутство підприємств. Існують сфери 
діяльності, які не завжди вигідні для приватного бізнесу: наука та осві-
та, охорона здоров’я, оборона, охорона довкілля, соціальний захист то-
що. Є також сфери, де ринкові механізми або спрацьовують із запізнен-
ням, або не спрацьовують зовсім. Багато економічних проблем мають 
соціальний і політичний характер, тому втручання держави для їх вирі-
шення є необхідним. Таким чином, державне регулювання необхідне 
для досягнення таких суспільно значущих цілей, як: захист прав і сво-
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забезпечує оптимального використання ресурсів та задовольняє інтере-
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розробити єдину модель співвідношення між ринковим і державним 
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бод громадян; забезпечення громадської безпеки; захист життя та здо-
ров'я громадян; захист прийнятих у суспільстві норм (соціальних стан-
дартів) тощо. 

Державне регулювання, за визначенням В. Ф. Золотарьова [62, 
с. 138], – це здійснення державою комплексних заходів (організаційних, 
правових, економічних тощо) у сфері соціальних, економічних, полі-
тичних, духових та інших суспільних процесів, з метою їх упорядку-
вання, встановлення загальних правил і норм суспільної поведінки, а 
також запобігання негативних явищ у суспільстві. 

Л. І. Дідківська визначає державне регулювання як управління со-
ціально-економічним розвитком країни, тобто сукупність заходів дер-
жавного впливу на об'єкти і процеси, з метою певного спрямування го-
сподарської діяльності суб'єктів національної економіки, узгодження 
їхніх інтересів і дій для реалізації певних цілей [54]. 

Виходячи з цих визначень, державне регулювання у сфері пенсій-
ного забезпечення передбачає встановлення загальних правил і порядку 
поведінки усіх суб'єктів системи пенсійного забезпечення, їх відповіда-
льність за дотримання цих правил, включає пряме втручання держави у 
діяльність економічних структур [99, с. 77]. Це регулювання базується 
на законодавчо визнаній стратегії суспільного розвитку, державних со-
ціально-економічних програмах, механізмі правового примусу, еконо-
мічних інтересах суб’єктів господарювання. 

Державне регулювання в системі пенсійного забезпечення – це су-
купність форм, методів та інструментів, за допомогою яких держава 
впливає на діяльність суб'єктів господарювання і ринкову кон'юнктуру, 
з метою формування та розподілу необхідних фінансових ресурсів для 
пенсійного забезпечення громадян [99, с. 79]. 

Головною метою державного регулювання у сфері пенсійного за-
безпечення в Україні є реалізація ефективної та зрозумілої пенсійної 
політики, спрямованої на забезпечення гідного рівня життя людей по-
хилого віку та інших категорій громадян, які втратили працездатність, 
адекватного їх життєвим потребам, створення дієвих механізмів захисту 
прав та інтересів таких громадян, забезпечення прозорості пенсійної 
системи. 

Методи державного регулювання економіки, за визначенням 
В.Ф. Золотарьова, – це способи впливу держави на сферу підприємниц-
тва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки, з метою 
створення умов їх ефективного функціонування відповідно до напрямів 
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державної економічної політики [62, с. 139]. Згідно з цим, методи дер-
жавного регулювання в сфері пенсійного забезпечення – це способи 
впливу держави на суб'єкти пенсійної системи, з метою формування 
відповідних фінансових ресурсів для виплати пенсій. їх можна класифі-
кувати за двома ознаками: за формами і засобами впливу (рис. 5.1). У 
свою чергу, кожен метод ґрунтується на використанні сукупності ін-
струментів (регуляторів, важелів). 
 Методи державного регулювання в сфері 

пенсійного забезпечення 

За формами впливу За способами впливу 

Прямого 
впливу 

Непрямого 
впливу 

Інструменти 
 

Нормативно-
правові акти; 
плани 
соціально-
економічного 
розвитку; 
цільові 
програми; 
кошти 
державного 
бюджету 

Інструменти 
 

фінансова 
політика; 
грошово-
кредитна 
політика; 
інвестиційна 
політика; 
інші напрями 
економічної 
політики 

 

Економічні 

Інструменти 
 

бюджетна 
політика; 
грошово-
кредитна 
політика; 
податкова 
політика; 
фіскальна 
політика 

Адміністра-
тивні 

Інструменти 
 

стандарти; 
норми; 
нормативи; 
ціни; 
ліцензії; 
квоти; 
санкції 

Правові 

Інструменти 
 

Конституція 
України; 
Нормативно-
правові акти 
Президента та 
ВРУ; 
Постанови і 
розпорядження 
КМУ; 
Нормативні акти  
ПФУ 

 
Рис. 5.1. Методи державного регулювання  

у сфері пенсійного забезпечення 
Джерело: [99, с. 77] 

За формами впливу методи державного регулювання поділяють на 
методи прямого впливу та непрямого (опосередкованого) впливу. До 
інструментів методів прямого впливу належать: нормативно-правові 
акти; плани соціально-економічного розвитку; цільові комплексні про-
грами; кошти державного бюджету. Інструментами методів непрямого 
впливу вважаються: бюджетно-фінансова політика; грошово-кредитна 
політика; інвестиційна політика; інноваційна політика; інші напрями 
економічної політики держави. 
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За способами впливу держави в сфері пенсійного забезпечення 
можна виділити економічні, адміністративні та правові методи регулю-
вання. Економічні методи державного регулювання в сфері пенсійного 
забезпечення – це діяльність держави, яка уможливлює створення еко-
номічних умов, що спонукають суб'єктів ринку діяти в необхідному для 
суспільства напрямі, вирішувати ті чи інші завдання згідно із загально-
державними та приватними інтересами [99, с. 77]. Регулювання за до-
помогою економічних методів дає змогу суб’єктам ринку зберегти пра-
во на вільний вибір своєї поведінки. Економічні методи державного 
регулювання пов'язані зі створенням державою фінансових стимулів, 
здатних впливати на економічні інтереси суб'єктів господарювання, зу-
мовлювати їхню поведінку. 

Адміністративні методи державного регулювання в сфері пенсій-
ного забезпечення – це інструменти прямого впливу держави на діяль-
ність суб’єктів системи пенсійного забезпечення. Вони базуються на 
використанні сили державної влади. Це заходи (засоби) заборони, до-
зволу або примусу. Основними інструментами адміністративного регу-
лювання в сфері пенсійного забезпечення є ліцензії, квоти, санкції, но-
рми, стандарти та ін. 

До інструментів правових методів державного регулювання у сфе-
рі пенсійного забезпечення належать: Конституція України; закони 
України; укази і розпорядження Президента України; постанови та інші 
акти Верховної Ради України; постанови і розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України; нормативно-правові акти центральних органів вико-
навчої влади та нормативні документи пенсійних фондів. 

Державне регулювання економіки в цілому здійснюється на основі 
відповідних принципів [101, с. 15]. У сфері пенсійного забезпечення 
такими принципами є: адекватність, комплексність, постійність, ефек-
тивність, науковість (див. рис. 5.2). 

Суб'єктом державного регулювання в сфері пенсійного забезпе-
чення виступає держава в особі державних органів управління, яка для 
вирішення складних соціально-економічних проблем, всебічного вра-
хування інтересів залучає наукові установи, політичні партії, громадсь-
кі організації. 

Специфіка держави – її місія соціально-політичного арбітра в сус-
пільстві, яка зумовлюється різноспрямованістю індивідуальних та гру-
пових інтересів. Саме на державу покладено завдання зі встановлення 
загальних правил розподілу соціальних цінностей та доступу до ресур- 
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 Принципи державного регулювання 

Адекватність Відповідність системи державних 
регуляторів сучасному етапу соціально-
економічного розвитку країни

Комплексність Системний підхід до вирішення 
економічних, соціальних та інших проблем 

Постійність Використання стратегічних, поточних та 
оперативних засобів 

Ефективність Забезпечення економічних інтересів 
держави, підприємницьких структур і 
окремих громадян (пенсіонерів) 

Науковість Наукове обґрунтування взаємного зв’язку 
дії засобів державного регулювання та 
ринкового регулювання 

 
Рис. 5.2. Основні принципи державного регулювання  

в сфері пенсійного забезпечення 
Джерело: [99, с. 78] 

сів. При цьому держава-арбітр не просто спостерігає за розподілом цін-
ностей та ресурсів у суспільстві, але й наділена правами та повнова-
женнями втручатися в цей розподіл та коригувати його з урахуванням 
соціальної справедливості й стабільності в інтересах суспільства в ці-
лому. У цьому розумінні держава є соціально нейтральним інститутом, 
повинна протистояти будь-якому негативному впливу та нейтралізува-
ти його спроби з боку певних осіб та груп [75]. 

Взявши за основу загальні функції державного регулювання еко-
номіки можемо визначити основні функції державного регулювання в 
сфері пенсійного забезпечення, що сприяють меті організації пенсійної 
системи (рис. 5.3). 
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 Принципи державного регулювання 
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економічних, соціальних та інших проблем 
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окремих громадян (пенсіонерів) 

Науковість Наукове обґрунтування взаємного зв’язку 
дії засобів державного регулювання та 
ринкового регулювання 

 
Рис. 5.2. Основні принципи державного регулювання  

в сфері пенсійного забезпечення 
Джерело: [99, с. 78] 
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 Основні функції державного регулювання у 
сфері пенсійного забезпечення 

Полягає у визначенні цілей, пріоритетів і основних 
напрямів розвитку системи пенсійного забезпечення 

Цільова 

Передбачає формування регуляторів, здатних 
ефективно впливати на діяльність суб’єктів 
пенсійної системи і стимулювати її розвиток у 
бажаному для суспільства напрямі

Стимулююча 

Держава за допомогою законів, законодавчих актів і 
нормативів встановлює певні правила для суб’єктів 
пенсійної системи 

Нормативна 

Передбачає регулювання державою соціально-
економічних відносин, перерозподіл доходів, 
забезпечення соціальних гарантій 

Соціальна 

Означає державний нагляд і контроль за виконанням 
і дотриманням законодавства усіма суб’єктами 
системи пенсійного забезпечення 

Контролююча 

Зводиться до коригування та розподілу ресурсів у 
системі пенсійного забезпечення, усунення 
негативних екстерналій, забезпечення нормальних 
соціально-економічних умов життя пенсіонерів 

Коригуюча 

 
Рис. 5.3. Основні функції державного регулювання  

в сфері пенсійного забезпечення 
Джерело: [99, с. 79] 

З початком реформування пенсійної системи України особлива 
увага держави приділяється розвитку недержавного пенсійного забез-
печення. Необхідність і значущість розвитку недержавних пенсійних 
фондів (НПФ) визначається їх здатністю бути суттєвим джерелом під-
тримки громадян в похилому віці та одночасно акумулятором внутрі-
шніх інвестиційних ресурсів для прискореного розвитку національної 
економіки. 
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Досліджуючи проблеми розвитку НПФ, Н. В. Статівка та Н. В. Ве-
чирко [97] виділяють два концептуальних підходи щодо регулювання 
недержавного пенсійного забезпечення, один з яких є втручання до мі-
німуму, тому що недержавне пенсійне забезпечення розглядається як 
саморегулююча система в ринковій економіці. Зарубіжний досвід пока-
зує, що за сприятливих умов клієнтська база недержавних пенсійних 
фондів зростає вражаючими темпами переважно за рахунок того, що 
кошти, які акумульовані у фондах, не використовуються для виплат 
пенсій зразу, а дають інвестиційний дохід з мінімальним ризиком. Такі 
системи забезпечують підтримку доходів пенсіонерів, дають підприєм-
ствам змогу створювати ефективні програми управління людськими 
ресурсами.  

Завдання уряду – створення інституціональних основ регулювання 
цих систем. Інший концептуальний підхід базується на гарантуванні 
державою ефективної діяльності НПФ, унеможливленні втрати коштів 
вкладниками та прийнятті усіх ризиків. У зв’язку з цим в Україні 
останнім часом прийнято ряд нормативних документів щодо регулю-
вання діяльності НПФ. 

Сьогодні регулювання системи недержавного пенсійного забезпе-
чення сконцентровано в декількох державних органах. За таких обста-
вин важливим моментом виступає побудова ефективного взаємозв’язку 
між «регуляторами». Для досягнення такої ефективності потрібно по-
ставити на новий рівень обмін інформацією між державними органами, 
у тому числі отриманою за результатами перевірок фінансових установ, 
та створити інтегровану систему обміну інформацією між органами, що 
здійснюють регулювання недержавного пенсійного забезпечення. 

У різних країнах світу в сфері регулювання інвестицій пенсійних 
фондів традиційно використовувалися три підходи: кількісні обмежен-
ня; правило «обережної людини»; правило «обережного інвестора» [48, 
с. 247]. 

При кількісному підході метою є збереження основної суми, об-
межуючи ризик, виходячи із ризикових переваг регулюючого органу. У 
зв’язку з цим із портфеля видаляються деякі види активів, які вважа-
ються надмірно ризикованими (з точки зору ринкового чи кредитного 
ризику). Загалом існує затверджений перелік цінних паперів, у який 
можуть входити (не входити) будь-якого роду акції чи іноземні цінні 
папери. Крім того, щодо таких затверджених (дозволених) цінних папе-
рів діють межі щодо максимального і мінімального розміру інвестицій. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Правило «обережної людини» імітує поведінку розумного і обач-
ного суб’єкта при здійсненні інвестицій. Тут метою теж може бути збе-
реження основної суми. За цього підходу деякі класи активів, які вва-
жаються надто ризикованими, розглядаються як такі, що не годяться 
для вкладення коштів. Однак, на відміну від кількісного підходу, тут 
відсутня верхня і нижня межа інвестицій. «Обережний інвестор» пра-
цює зі співвідношенням ризику і віддачі всього портфеля на основі тео-
рії портфельних інвестицій. Він не зосереджується на ризикованості 
окремих класів активів, тому тут управлінці фондів компанії можуть 
мати будь-які активи. 

Здійснення ефективного державного регулювання в сфері пенсій-
ного забезпечення сприяє розвитку як державного, так і недержавного 
пенсійного забезпечення. Останнє відіграє виняткову роль у соціальній 
та економічній сферах, є невід'ємною структурною складовою фінансо-
вої системи та сучасної моделі пенсійної системи.  

5.2. Загальна характеристика джерел надходжень  
і видатків Пенсійного фонду України 

Діяльність Пенсійного фонду України здійснюється на основі бю-
джету, в якому відображено порядок утворення та використання цільо-
вого страхового фонду. 

Джерелами формування коштів Пенсійного фонду є:  
1) надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, що спрямовуються на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування, у розмірах, визначених 
законом, крім частини страхових внесків, що спрямовується до накопи-
чувальної системи пенсійного страхування; 

2) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву 
коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх 
періодах;  

3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перерахо-
вуються до Пенсійного фонду;  

4) кошти, сплачені виконавчій дирекції Пенсійного фонду за на-
дання  послуг з адміністрування Накопичувального фонду та послуг 
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недержавним пенсійним фондам – суб’єктам другого рівня системи пе-
нсійного забезпечення; 

5) суми від фінансових санкцій та пені (крім сум пені, сплачених 
роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових 
внесків застрахованої особи до накопичувальної системи пенсійного 
страхування), застосованих до юридичних та фізичних осіб за пору-
шення встановленого порядку  нарахування, обчислення і сплати стра-
хових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми 
адміністративних стягнень, накладених  на посадових осіб та громадян 
за ці порушення; 

6) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;  
7) добровільні внески;  
8) інші надходження відповідно до законодавства.  
Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного 

бюджету України. 
Кошти Пенсійного фонду використовуються на:  
1) виплату пенсій, передбачених законодавством;  
2) надання соціальних послуг;  
3) фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконан-

ням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду;  
4) оплату послуг з виплати та доставки пенсій;  
5) формування резерву коштів Пенсійного фонду.  
З метою фінансування витрат до ПФУ мобілізуються власні та пе-

редані доходи. Власні доходи – це надходження до ПФУ у формі обо-
в'язкових та добровільних внесків підприємств, установ та громадян, 
доходи від інвестування та надходження у вигляді фінансових санкцій. 
Переданими доходами є кошти, що передаються Фонду з державного та 
місцевого бюджетів, а також з державних цільових фондів. Структуру 
доходів ПФУ зображено на рис. 5.4. 

Переважну частину доходів фонду утворюють власні доходи, що 
становлять практично 90% від обсягу всіх надходжень. У структурі вла-
сних надходжень понад 80% припадає на обов’язкові внески суб’єктів 
підприємницької діяльності. Це установлені законодавством України 
відрахування підприємств, бюджетних та громадських установ та фізи-
чних осіб до ПФУ, їх величина залежить від суми витрат на оплату пра-
ці, що виплачуються працівникам (основна і додаткова зарплата, ком-
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недержавним пенсійним фондам – суб’єктам другого рівня системи пе-
нсійного забезпечення; 
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6) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;  
7) добровільні внески;  
8) інші надходження відповідно до законодавства.  
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бюджету України. 
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5) формування резерву коштів Пенсійного фонду.  
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Переданими доходами є кошти, що передаються Фонду з державного та 
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ці, що виплачуються працівникам (основна і додаткова зарплата, ком-
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 ДОХОДИ ПФУ 
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бюджету 
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ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
та соціального захисту 
населення

Кошти місцевих бюджетів 

Кошти фонду сприяння 
зайнятості населення 

 
Рис. 5.4. Структура доходів Пенсійного фонду України 

Джерело: [70] 

Надходження у вигляді регресивних вимог – це доходи, які одер-
жує фонд на основі вимог до боржників, що не виконали свої зо-
бов’язання у попередні періоди. У випадках невиконання обов'язкових 
внесків та інших зобов'язань перед фондом згідно із законодавством 
виконавча дирекція ПФУ має право накладати штрафи на порушників. 
За таких умов мають місце надходження від фінансових санкцій. Дохо-
ди від інвестиційної діяльності становлять надходження, нараховані на 
інвестиції в цінні папери, кошти, розміщені на банківських депозитних 
рахунках. 
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Передані кошти фонду – це ресурси, що передаються ПФУ з ме-
тою забезпечення пенсійних та пов'язаних з ними виплат, які фінансу-
ються за рахунок Державного бюджету або цільових фондів. До них, 
зокрема, належать кошти Державного бюджету, Фонду Чорнобиля, міс-
цевих бюджетів, Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття та ін.  

Передача таких коштів ПФУ зумовлена тим, що мобілізація дохо-
дів для забезпечення зазначених витрат проводиться бюджетними уста-
новами, а їх виконавцем є Пенсійний фонд. Такий порядок передбачено 
законодавством України з метою організації більш ефективного пенсій-
ного обслуговування. Так, кошти державного бюджету передаються 
фонду для забезпечення виплати пенсій військовослужбовцям. Фонд 
Чорнобиля перераховує частину своїх доходів з метою забезпечення 
пенсійних виплат громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. Перерахування з місцевих бюджетів використову-
ються для фінансування допомоги з догляду за дитиною. 

З метою забезпечення фінансової діяльності Пенсійного фонду 
України створюється резерв коштів, який складається з резерву для за-
безпечення поточних потреб та резерву для покриття дефіциту бюджету 
фонду в майбутні періоди. Резерв для поточних потреб формується з 
метою забезпечення фінансування виплати пенсій та надання фінансо-
вих послуг. 

Резерв коштів фонду створюється в сумі, що відповідає місячній 
потребі на зазначені цілі згідно з бюджетом на відповідний рік. Кошти 
резерву використовуються та поповнюються таким чином, щоб на по-
чаток кожного місяця його сума відповідала зазначеній величині (міся-
чній потребі для виконання видатків). 

Для покриття можливого дефіциту бюджету ПФУ в майбутні пері-
оди, що може виникнути у зв'язку зі зміною демографічної ситуації, 
створюється ще один резерв (для покриття дефіциту бюджету). Його 
обсяги визначаються щорічно на основі проведення актуальних розра-
хунків, які передбачають здійснення аналізу наслідків функціонування 
системи пенсійного страхування у коротко- та довгострокових пері-
одах. З метою збереження коштів резерву ПФУ для покриття дефіциту 
бюджету та отримання додаткових доходів передбачено інвестування 
резервних активів у визначені об'єкти. До порядку інвестування таких 
коштів належать правила, прийняті для інвестицій активів Накопичува-
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резервних активів у визначені об'єкти. До порядку інвестування таких 
коштів належать правила, прийняті для інвестицій активів Накопичува-

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

118

льного пенсійного фонду. Управління такими операціями здійснюють 
компанії з управління активами. 

5.3. Особливості сплати єдиного соціального внеску 

Закон України №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування» було прийнято 
08.07.2010 р., він набрав чинності з 2011 року. Єдиний внесок на зага-
льнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) – це консолі-
дований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи  загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому 
порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випад-
ках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів 
їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Перелік платників ЄСВ наведено в ч. 1 ст. 4 Закону № 2464. Одні з 
них є страхувальниками, інші – застрахованими особами. 

До страхувальників належать роботодавці, зокрема: 
– підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, 

створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми 
власності, виду діяльності та господарювання, що використовують пра-
цю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на ін-
ших умовах, передбачених законодавством, або за цивільно-правовими 
договорами, а також їх філії, представництва, відділення та інші відо-
кремлені підрозділи, що мають окремий баланс і самостійно провадять 
розрахунки із застрахованими особами; 

– фізичні особи-підприємці, зокрема ті, які використовують працю 
інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших 
умовах, передбачених законодавством, за цивільно-правовими догово-
рами; 

– фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фі-
зичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового 
договору (контракту); 

– дипломатичні представництва і консульські установи України, 
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, уста-
нов та організацій (у тому числі міжнародні), створені відповідно до 



Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ЗБОРІВ НА 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

119

законодавства України, які мають окремий баланс та самостійно здійс-
нюють розрахунки із застрахованими особами; 

– дипломатичні представництва і консульські установи іноземних 
держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи інозем-
них підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), роз-
ташовані на території України. 

Зауважимо: до платників ЄСВ належать підприємства, установи, 
організації, що виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності. 

У свою чергу, роботодавці є страхувальниками щодо застрахова-
них фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянст-
ва), які: 

– є найманими працівниками (працюють на умовах трудового до-
говору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях, в ін-
ших юридичних осіб, а також у фізичних осіб-підприємців та фізичних 
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно; 

– виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в уста-
новах та організаціях, в інших юридичних осіб, а також у фізичних 
осіб-підприємців та фізичних осіб, які забезпечують себе роботою са-
мостійно за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб-
підприємців, якщо роботи, які ними виконуються (послуги, що нада-
ються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про дер-
жавну реєстрацію їх як підприємців); 

– отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності. 
Перелік страхувальників та відповідних їм застрахованих осіб на-

ведено в табл. 5.1. 
Т а б л и ц я  5 . 1  

Страхувальники та застраховані особи 

Страхувальники Застраховані особи 
1 2 

Підприємства, установи та організації, інші 
юридичні особи, створені відповідно до за-
конодавства України, незалежно від форми 
власності, виду діяльності та господарюван-
ня, фізичні особи-підприємці, фізичні особи, 
які забезпечують себе роботою самостійно, 
інші фізичні особи, які використовують пра-
цю інших осіб на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах,  

Працівники – громадяни Укра-
їни, іноземці (якщо інше не 
встановлено міжнародними 
договорами, згоду на 
обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України) та 
особи без громадянства, які 
працюють на умовах трудового 
договору 
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законодавства України, які мають окремий баланс та самостійно здійс-
нюють розрахунки із застрахованими особами; 

– дипломатичні представництва і консульські установи іноземних 
держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи інозем-
них підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), роз-
ташовані на території України. 

Зауважимо: до платників ЄСВ належать підприємства, установи, 
організації, що виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності. 

У свою чергу, роботодавці є страхувальниками щодо застрахова-
них фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянст-
ва), які: 

– є найманими працівниками (працюють на умовах трудового до-
говору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях, в ін-
ших юридичних осіб, а також у фізичних осіб-підприємців та фізичних 
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно; 

– виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в уста-
новах та організаціях, в інших юридичних осіб, а також у фізичних 
осіб-підприємців та фізичних осіб, які забезпечують себе роботою са-
мостійно за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб-
підприємців, якщо роботи, які ними виконуються (послуги, що нада-
ються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про дер-
жавну реєстрацію їх як підприємців); 

– отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності. 
Перелік страхувальників та відповідних їм застрахованих осіб на-

ведено в табл. 5.1. 
Т а б л и ц я  5 . 1  

Страхувальники та застраховані особи 

Страхувальники Застраховані особи 
1 2 

Підприємства, установи та організації, інші 
юридичні особи, створені відповідно до за-
конодавства України, незалежно від форми 
власності, виду діяльності та господарюван-
ня, фізичні особи-підприємці, фізичні особи, 
які забезпечують себе роботою самостійно, 
інші фізичні особи, які використовують пра-
цю інших осіб на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах,  

Працівники – громадяни Укра-
їни, іноземці (якщо інше не 
встановлено міжнародними 
договорами, згоду на 
обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України) та 
особи без громадянства, які 
працюють на умовах трудового 
договору 
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1 2 
Фізичні особи, які виконують 
роботи (надають послуги) за 
цивільно-правовими договора-
ми (крім фізичних осіб-
підприємців, якщо роботи, які 
ними виконуються (послуги, 
що надаються), відповідають 
видам діяльності, зазначеним у 
свідоцтві про державну реєст-
рацію їх як підприємців) 
Особи, які працюють на вибо-
рних посадах в органах держа-
вної влади, органах місцевого 
самоврядування, об’єднаннях 
громадян та отримують заробі-
тну плату (винагороду) за ро-
боту на такій посаді 

передбачених законодавством, за цивільно-
правовими договорами, а також філії, пред-
ставництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи юридичних осіб, які мають окре-
мий баланс та самостійно провадять розра-
хунки із застрахованими особами 

Працівники воєнізованих фор-
мувань, гірничорятувальних 
частин незалежно від підпо-
рядкування, а також особовий 
склад аварійно-рятувальної 
служби, створеної відповідно 
до законодавства на постійній 
основі 

Дипломатичні представництва та консульсь-
кі установи України, філії, представництва, 
інші відокремлені підрозділи підприємств, 
установ та організацій (у тому числі міжна-
родні), створені відповідно до законодавства 
України, які мають окремий баланс та само-
стійно здійснюють розрахунки із застрахова-
ними особами 

Громадяни України, які пра-
цюють на умовах трудового 
договору (якщо інше не перед-
бачено міжнародними догово-
рами, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою 
України) 

Дипломатичні представництва і консульські 
установи іноземних держав, філії, представ-
ництва та інші відокремлені підрозділи іно-
земних підприємств, установ та організацій 
(у тому числі міжнародні), розташовані на 
території України 

Громадяни України та особи 
без громадянства, які працю-
ють на умовах трудового дого-
вору 
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1 2 
Військовослужбовці (крім вій-
ськовослужбовців строкової 
військової служби), особи ря-
дового і командного складу 

Підприємства, установи, організації, фізичні 
особи, які використовують найману працю, 
військові частини, що виплачують грошове 
забезпечення, допомогу по тимчасовій не-
працездатності Особи, які отримують допомо-

гу по тимчасовій непрацездат-
ності 

* Крім цивільно-правового договору, укла-
деного з фізичною особою-підприємцем, 
якщо роботи, які виконуються (послуги, що 
надаються), відповідають видам діяльності, 
зазначеним у свідоцтві про державну реєст-
рацію такого підприємця. 

Джерело: [86] 

База нарахування та розміри ЄСВ для роботодавця: 
1) процент ЄСВ, який роботодавець нараховує на ФОП найманих 

працівників. Залежить він від класу професійного ризику виробництва, 
до якого належить кожне окреме підприємство у ФСС НВВ. Оскільки 
класів ризику 67, то й розмірів соцвнеску стільки ж, але у кожного свій 
– починаючи з 36,76% (1 клас) і закінчуючи 49,7% (67 клас). Але для 
роботодавців, що є бюджетними установами, ця ставка є фіксованою і 
становить 36,3%; 

2) 34,7% ЄСВ підприємство нараховує на винагороду, яку випла-
чує фізособі за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-
правового договору, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо вико-
нувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазна-
ченим у свідоцтві про держреєстрацію їх як підприємців.  

Суб'єкт господарської діяльності або відокремлений підрозділ 
юридичної особи (філія або представництво), який провадить господар-
ську діяльність у декількох видах економічної діяльності, під час визна-
чення розміру ЄСВ відноситься до класу професійного ризику  
(табл. 5.2) виробництва за основним видом його економічної діяльності. 
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Т а б л и ц я  5 . 2  
Розміри єдиного внеску на соціальне страхування відповідно до класів 

професійного ризику виробництва 

Клас профе-
сійного ри-
зику вироб-
ництва 

Розмір 
єдиного 
внеску 

Клас професій-
ного ризику 
виробництва 

Розмір 
єдиного 
внеску 

Клас профе-
сійного ри-
зику вироб-
ництва 

Розмір 
єдиного 
внеску 

1 36,76 24 37,30 47 38,24 
2 36,77 25 37,33 48 38,26 
3 36,78 26 37,39 49 38,28 
4 36,79 27 37,45 50 38,45 
5 36,80 28 37,51 51 38,47 
6 36,82 29 37,58 52 38,52 
7 36,83 30 37,60 53 38,54 
8 36,85 31 37,61 54 38,57 
9 36,86 32 37,65 55 38,66 
10 36,88 33 37,66 56 38,74 
11 36,90 34 37,77 57 39,01 
12 36,92 35 37,78 58 39,02 
13 36,93 36 37,86 59 39,10 
14 36,95 37 37,87 60 39,48 
15 37,00 38 37,96 61 39,76 
16 37,04 39 37,97 62 39,90 
17 37,06 40 37,99 63 40,19 
18 37,13 41 38,00 64 40,40 
19 37,16 42 38,03 65 42,61 
20 37,17 43 38,05 66 42,72 
21 37,18 44 38,10 67 49,70 
22 37,19 45 38,11    
23 37,26 46 38,19    

Джерело: [7] 
 
Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представни-

цтво), розрахунки з оплати праці якого проводяться нецентралізовано, 
під час визначення розміру ЄСВ належить до того виду економічної 
діяльності, якому відповідає його діяльність. Клас професійного ризику 
виробництва страхувальника з урахуванням виду його економічної дія-
льності визначає Фонд соцстрахування від нещасних випадків, який 
приймає відповідне рішення на підставі інформації, отриманої від ПФУ. 
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3) 33,2% ЄСВ підприємство нараховує на суми лікарняних як на 
перші п'ять днів, так і на інші дні, що сплачуються за рахунок коштів 
Фонду соцстраху; 

4) 8,41% ЄСВ підприємство нараховує на ФОП працюючих інвалі-
дів. Але якщо ж інваліду нараховуватимуться лікарняні, то розмір ЄСВ 
на суму таких лікарняних становитиме «звичайні» 33,2%. 

Найманий працівник сплачує так (табл. 5.3): 
1) 3,6% ЄСВ утримується із зарплати працівника, в тому числі й 

інваліда, працівника-іноземця; 
2) 2% ЄСВ – із суми лікарняних, яка нараховується працівнику (у 

тому числі інваліду); 
3) 2,6% ЄСВ – із винагороди, яка виплачується фізособам – не 

СПД за договорами цивільно-правового характеру (договір підряду на 
роботи чи послуги), крім цивільно-правового договору, укладеного з 
фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) 
відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про держреєст-
рацію їх як підприємців. 

Нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної величини 
бази нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 розмірам прожиткового міні-
муму для працездатних осіб, установленого законом, на яку нарахову-
ється ЄСВ. 

При визначенні максимальної величини бази нарахування ЄСВ 
виплати враховуються у такій черговості: 

1) сума нарахованої зарплати за видами виплат, що включають ос-
новну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні ви-
плати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно 
до Закону про оплату праці [9]; 

2) потім – сума винагороди за цивільно-правовими договорами; 
3) насамкінець сума допомоги з ТВП. 
При цьому розмір ЄСВ застосовується окремо для кожного виду 

виплат відповідної категорії платників. А застосування максимальної 
величини при нарахуванні єдиного внеску на суми допомоги з ТВП, 
оплати щорічної відпустки, період яких більше одного місяця, здійсню-
ється окремо за кожен місяць (як і в минулі роки). 

Треба врахувати, що, якщо нарахування зарплати здійснюється за 
попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьо-
ваного часу, виявленням помилок, вони включаються до зарплати того 
місяця, у якому були здійснені нарахування (а не за який були здійснені 
нарахування). 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Фонду соцстраху; 

4) 8,41% ЄСВ підприємство нараховує на ФОП працюючих інвалі-
дів. Але якщо ж інваліду нараховуватимуться лікарняні, то розмір ЄСВ 
на суму таких лікарняних становитиме «звичайні» 33,2%. 

Найманий працівник сплачує так (табл. 5.3): 
1) 3,6% ЄСВ утримується із зарплати працівника, в тому числі й 

інваліда, працівника-іноземця; 
2) 2% ЄСВ – із суми лікарняних, яка нараховується працівнику (у 

тому числі інваліду); 
3) 2,6% ЄСВ – із винагороди, яка виплачується фізособам – не 

СПД за договорами цивільно-правового характеру (договір підряду на 
роботи чи послуги), крім цивільно-правового договору, укладеного з 
фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) 
відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про держреєст-
рацію їх як підприємців. 

Нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної величини 
бази нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 розмірам прожиткового міні-
муму для працездатних осіб, установленого законом, на яку нарахову-
ється ЄСВ. 

При визначенні максимальної величини бази нарахування ЄСВ 
виплати враховуються у такій черговості: 

1) сума нарахованої зарплати за видами виплат, що включають ос-
новну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні ви-
плати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно 
до Закону про оплату праці [9]; 

2) потім – сума винагороди за цивільно-правовими договорами; 
3) насамкінець сума допомоги з ТВП. 
При цьому розмір ЄСВ застосовується окремо для кожного виду 

виплат відповідної категорії платників. А застосування максимальної 
величини при нарахуванні єдиного внеску на суми допомоги з ТВП, 
оплати щорічної відпустки, період яких більше одного місяця, здійсню-
ється окремо за кожен місяць (як і в минулі роки). 

Треба врахувати, що, якщо нарахування зарплати здійснюється за 
попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьо-
ваного часу, виявленням помилок, вони включаються до зарплати того 
місяця, у якому були здійснені нарахування (а не за який були здійснені 
нарахування). 
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Т а б л и ц я  5 . 3  
Таблиця розмірів ЄСВ в залежності від видів доходів 

Роботодавці нараховують та сплачують 
індивідуальний процент ЄСВ, який за-
лежить від їх класу професійного ризи-
ку виробництва. Для бюджетних уста-
нов – 36,3% 

Фонд оплати праці найманих пра-
цівників, у т. ч. іноземців 

Наймані працівники сплачують 3,6% із 
суми зарплати 
Підприємства нараховують і сплачують 
34,7% на суму винагороди 

Винагороди фізособам за цивільно-
правовими договорами, крім циві-
льно-правового договору, укладено-
го з фізособою-підприємцем, якщо 
виконувані роботи (надавані послу-
ги) відповідають видам діяльності, 
зазначеним у свідоцтві про держреє-
страцію їх як підприємців 

Наймані працівники сплачують 2,6% за 
рахунок отриманого доходу 

Підприємства нараховують і сплачують 
33,2% на суму допомоги 

Допомога з ТВП (як перші п'ять днів 
за рахунок коштів підприємства, так 
і всі інші дні хвороби за рахунок 
коштів ФСС) 

Наймані працівники сплачують 2% із 
суми допомоги 
Роботодавці нараховують і сплачують 
8,41% на ФОП, крім сум лікарняних 

Заробітна плата працівників-
інвалідів 

Працівники-інваліди сплачують 3,6% із 
суми зарплати 
Підприємства нараховують і сплачують 
33,2% на суму допомоги 

Лікарняні працівників-інвалідів 

Працівники-інваліди сплачують 2% із 
суми допомоги 

Джерело: [76] 
 
ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення зар-

плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість міся-
ців, за які вона нарахована, особам: 

1) які працюють у сільському господарстві; 
2) які зайняті на сезонних роботах; 
3) які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими 

договорами; 
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4) творчим працівникам (архітектори, художники, артисти, музи-
канти, композитори, критики, мистецтвознавці, письменники, кінемато-
графісти); 

5) іншим особам, які отримують зарплату (дохід) за виконану ро-
боту (надані послуги), строк виконання якої перевищує календарний 
місяць. 

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на 
осіб, яким після звільнення з роботи нараховано зарплату (дохід) за від-
працьований час або згідно з рішенням суду – середню зарплату за ви-
мушений прогул. 

Нараховані за відповідний базовий звітний період суми ЄСВ спла-
чуються платниками не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим 
звітним періодом, незалежно від виплати зарплати та інших видів ви-
плат, на суми яких нараховується ЄСВ. При цьому роботодавці під час 
кожної виплати зарплати чи доходу, на суми якої (якого) нараховується 
ЄСВ, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати на-
рахований на ці виплати ЄСВ у розмірі, встановленому для таких плат-
ників (авансові платежі). 

У разі перерахування сум ЄСВ з рахунка платника на відповідні 
рахунки ПФУ днем сплати ЄСВ вважається день списання банком або 
Держказначейством суми платежу з рахунка платника, незалежно від 
часу її зарахування на рахунок ПФУ.  

 
Запитання  д л я  с амоп ер е в iр ки  

 
1. Сформулюйте джерела пенсійного забезпечення. 
2. Що становить бюджет Пенсійного фонду України? 
3. Яку структуру мають доходи Пенсійного фонду України? 
4. На що спрямовуються видатки Пенсійного фонду? 
5. Що являє собою єдиний соціальний внесок? 
6. Як обчислюється єдиний соціальний внесок? 
7. Хто є платниками єдиного соціального внеску? 
8. Які розміри єдиного соціального внеску ви знаєте? 
9. Від чого залежить розмір єдиного соціального внеску? 
10. Який порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску? 
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звітним періодом, незалежно від виплати зарплати та інших видів ви-
плат, на суми яких нараховується ЄСВ. При цьому роботодавці під час 
кожної виплати зарплати чи доходу, на суми якої (якого) нараховується 
ЄСВ, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати на-
рахований на ці виплати ЄСВ у розмірі, встановленому для таких плат-
ників (авансові платежі). 

У разі перерахування сум ЄСВ з рахунка платника на відповідні 
рахунки ПФУ днем сплати ЄСВ вважається день списання банком або 
Держказначейством суми платежу з рахунка платника, незалежно від 
часу її зарахування на рахунок ПФУ.  
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5. Що являє собою єдиний соціальний внесок? 
6. Як обчислюється єдиний соціальний внесок? 
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Розділ  6 
 

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

План  
6.1. Облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне 

страхування 
6.2. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 
6.3. Звітність щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загаль-

нообов’язкове соціальне страхування 
6.4. Контроль нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального 

внеску та відповідальність за порушення законодавства 

6.1. Облік платників єдиного внеску  
на загальнообов’язкове соціальне страхування 

Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного 
фонду України платників єдиного внеску затверджено постановою 
ПФУ від 27.09.2010 р. №21-6. Схематично процес обліку єдиного внес-
ку наведено на рис. 6.1. 

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється управліннями ПФУ 
в районах, містах і районах у містах за місцезнаходженням юридичної 
особи. Підставою є відомості з реєстраційної картки на проведення 
державної реєстрації юридичної особи, надані державним реєстратором 
згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців». Взяття на облік відбувається не пізніше 
наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей орга-
нами ПФУ. 
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Рис. 6.1. Облік платників єдиного внеску 

Джерело: [44] 

У день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направ-
ляє відомості про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до від-
повідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за-
хворювань України. ФСС НВВ приймає рішення про віднесення до кла-
су професійного ризику виробництва юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє 
Пенсійному фонду повідомлення про віднесення його до класу профе-
сійного ризику виробництва [77]. 

У разі незгоди зі встановленим розміром єдиного внеску платник 
єдиного внеску протягом десяти робочих днів з дня надходження по-
відомлення про взяття на облік має право звернутися до Пенсійного 
фонду з письмовою заявою про зміну розміру єдиного внеску. 

У разі отримання органами Пенсійного фонду відомостей з реєст-
раційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення 
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Пенсійному фонду повідомлення про віднесення його до класу профе-
сійного ризику виробництва [77]. 

У разі незгоди зі встановленим розміром єдиного внеску платник 
єдиного внеску протягом десяти робочих днів з дня надходження по-
відомлення про взяття на облік має право звернутися до Пенсійного 
фонду з письмовою заявою про зміну розміру єдиного внеску. 

У разі отримання органами Пенсійного фонду відомостей з реєст-
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

128

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, платникові єдиного внеску надсилається 
нове повідомлення про взяття на облік юридичної особи-платника єди-
ного внеску з приміткою «Зміни». У разі якщо зміни до установчих до-
кументів юридичної особи або зміни до відомостей про фізичну особу-
підприємця стосуються зміни основного виду економічної діяльності, 
то в день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направляє 
ці відомості про юридичну особу або про фізичну особу-підприємця до 
відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків. Цей Фонд у разі необхідності при-
ймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику ви-
робництва юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Про вста-
новлення нового розміру єдиного внеску органи Пенсійного фонду над-
силають платникові повідомлення за формою згідно з додатком 1 до 
коментованого Порядку з приміткою «Зміни». 

У разі зміни місцезнаходження платника єдиного внеску Пенсій-
ний фонд за новим місцезнаходженням платника не пізніше наступного 
робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора 
направляє запит на переведення до органу Пенсійного фонду, де він 
перебував на обліку. Орган Пенсійного фонду за попереднім місцезна-
ходженням платника протягом п’яти робочих днів [77]: 
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У разі виділення окремого балансу у відокремленого підрозділу та 
самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юри-
дична особа повідомляє у десятиденний термін з дня прийняття такого 
рішення орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням такого відо-
кремленого підрозділу. Органи Пенсійного фонду беруть на облік відо-
кремлений підрозділ у зазначеному випадку на підставі такого повідом-
лення юридичної особи. Цю інформацію Фонд направляє до відповід-
ного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків, який: 

1) приймає рішення про віднесення до відповідного класу профе-
сійного ризику виробництва підрозділу; 

2) направляє не пізніше наступного робочого дня органу Пенсій-
ного фонду повідомлення про віднесення його до класу професійного 
ризику виробництва. 

У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про 
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого 
ними органу щодо припинення юридичної особи орган Пенсійного фо-
нду в 10–денний термін проводить документальну перевірку платника 
щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. На основі 
акта перевірки платник здійснює остаточні розрахунки. 

За наявності заборгованості у платника державна реєстрація якого 
припиняється, орган Пенсійного фонду складає у двох примірниках до-
відку про борг за всіма видами платежів. Один з них надсилає ліквіда-
ційній комісії, другий – правонаступнику, якщо він є. 

Орган Пенсійного фонду закриває справу платника єдиного внеску 
після остаточного погашення ним недоїмки зі сплати єдиного внеску та 
інших платежів або передачі боргу за місцезнаходженням правонаступ-
ника. 

Після одержання від державного реєстратора відомостей з реєст-
раційної картки про державну реєстрацію припинення юридичної особи 
(або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підпри-
ємця) органи ПФУ знімають з обліку платника єдиного внеску. Це фік-
сується в журналі обліку платників єдиного внеску та у реєстрі страху-
вальників. Повідомлення про зняття з обліку безоплатно надсилається 
поштою з повідомленням про вручення не пізніше наступного робочого 
дня з дня отримання повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи (або припинення підприємницької діяль-
ності фізичної особи-підприємця). 
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Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку над-
ходження сум єдиного внеску затверджено постановою ПФУ від 
27.09.2010 р. №21-2. 

Документами, на підставі яких здійснюється облік сум нарахова-
них платежів шляхом занесення інформації про суми, що підлягають 
сплаті платниками, до карток особових рахунків платників, є [77]: 

1) самостійно визначені платником: 
а) звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'я-

зкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), які по-
даються платниками до органів ПФУ та на підставі яких здійснюється 
нарахування єдиного внеску; 

б) звіти щодо сум нарахованого збору на обов’язкове державне пе-
нсійне страхування; 

2) розраховані відповідним органом Пенсійного фонду: 
а) вимога про сплату недоїмки; 
б) рішення органу Пенсійного фонду про застосування штрафів та 

пені; 
в) рішення про скасування або зміну раніше прийнятого рішення 

про нарахування сум штрафів та пені або вимоги про сплату недоїмки 
внаслідок їхнього оскарження до органів Пенсійного фонду у встанов-
леному порядку; 

г) розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку пільгових 
пенсій; 

д) повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між су-
мою пенсії, призначеної відповідно до Закону «Про наукову і науково-
технічну діяльність», і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших 
законодавчих актів; 

3) рішення судів, що набрали законної сили, про визнання недійс-
ним відповідного рішення органу ПФУ про застосування штрафів, пені, 
вимоги про сплату недоїмки, скасування раніше нарахованих сум пла-
тежів тощо. 

Інформація про надходження сум платежів заноситься до карток 
особових рахунків платників не пізніше наступного робочого дня з мо-
менту одержання документів, що підтверджують їхню сплату. 

Органи Пенсійного фонду за бажанням платника звіряють суми, 
що надійшли за всіма видами платежів. 

В окремих реєстрах надходжень за видами платежів ведеться облік 
надходження сум платежів з: 
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1) окремих видів господарських операцій (операції з купівлі-
продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, торгівлі ювелірни-
ми виробами із золота (крім обручок); 

2) платини і коштовного каміння; 
3) відчуження легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, 

якими забезпечуються інваліди, та тих, які переходять у власність спад-
коємцям за законом; 

4) купівлі-продажу нерухомого майна, крім випадків, встановле-
них абзацом першим пункту 9 статті 1 Закону України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування»; 

5) надання послуг стільникового рухомого зв’язку; 
6) коштів за регресними вимогами; 
7) адміністративних штрафів. 
На вимогу платника органи Пенсійного фонду проводять звірення 

розрахунків за всіма платежами, які сплачуються платниками за звітний 
період. За платежами, за якими виникли розбіжності, за бажання плат-
ника друкуються картки особових рахунків платників. 

Звірення розрахунків оформляється складанням акта, про що ро-
биться відмітка у книзі обліку актів звірення розрахунків платників, яка 
ведеться у відділі обліку надходження платежів. Акт звірення склада-
ється у розрізі карток особових рахунків платників у довільній формі з 
використанням можливості програмного забезпечення. 

У разі збігу сальдо розрахунків за даними платника з даними орга-
ну ПФУ розрахунки на 1 січня вважаються звіреними. Якщо сальдо ро-
зрахунків на 1 січня за даними платника не збігається з даними відпові-
дного органу ПФУ, то акт звірення є підставою для здійснення перевір-
ки в порядку, встановленому законодавством. 

6.2. Державний реєстр загальнообов’язкового  
державного соціального страхування 

Створення Реєстру соцстрахування є головною ідеєю Закону про 
єдиний соцвнесок (а не просте введення єдиного внеску, його нараху-
вання, сплата, звітність та відповідальність), яка вже з 01.01.2011 р. дає 
змогу об'єднати в одному інформаційному фонді (базі) усю необхідну 
інформацію для поетапної реалізації в Україні єдиної системи соціаль-
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ного страхування. Згідно із Законом України від 08.07.2010 р. №2464-
VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» реєстр соцстрахування – це організаційно-
технічна система, призначена для накопичення, зберігання та викорис-
тання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загаль-
нообов'язкове державне соціальне страхування, його платників та за-
страхованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру 
застрахованих осіб. Тобто Реєстр соцстрахування створюється для за-
безпечення [78]: 

1) ведення обліку платників і застрахованих осіб у сфері загально-
обов'язкового державного соцстрахування та їхньої ідентифікації; 

2) накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації 
про сплату платниками єдиного внеску та про набуття застрахованими 
особами права на отримання страхових виплат за окремими видами за-
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хованих осіб, використовуються для обчислення та призначення стра-
хових виплат за загальнообов'язковим державним соцстрахуванням. 

Інформація з Реєстру надається на запит платників єдиного внеску 
в порядку та за формою, що встановлені ПФУ. Індивідуальні відомості 
про застраховану особу з Реєстру надаються страхувальникам на папе-
рових носіях за формою згідно з додатком 1 до постанови ПФУ від 
08.10.2010 р. №22-1, якою затверджено Положення про Державний ре-
єстр загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Пенсійний фонд формує та веде Реєстр соцстрахування, який (як 
ми вже згадували вище) складається з реєстру страхувальників та ре-
єстру застрахованих осіб.  

Реєстр страхувальників – це автоматизований банк відомостей, 
створений для ведення обліку платників єдиного внеску – страхуваль-
ників. Відомості про страхувальника зберігаються у реєстрі страхува-
льників протягом п’яти років з моменту зняття його з обліку в органах 
ПФУ. 

До Реєстру страхувальників вносяться відомості, які необхідні для 
обліку платників, їхніх зобов’язань та сплати єдиного внеску, а саме: 

ідентифікаційний код юридичних осіб; 
найменування (для фізосіб-підприємців та фізосіб, які використо-

вують найману працю, – прізвище, ім'я, по батькові); 
місцезнаходження (для юрособи) та місце реєстрації місця прожи-

вання або місце фактичного проживання (для фізособи); 
форма власності; 
види економічної діяльності, в тому числі основний; 
клас професійного ризику виробництва; 
кількість працівників на дату подання звітності та осіб, які вико-

нують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами; 
інша інформація, необхідна для обліку платників, їхніх зобов'язань 

та сплати єдиного внеску. 
Реєстр застрахованих осіб – це автоматизований банк відомостей, 

створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Він 
складатиметься з трьох частин [78]: 

у першій (умовно-постійна) зазначається інформація про фізособу, 
а саме її П. I. Б., ідентифікаційний номер, дата народження і смерті, 
громадянство, стать, паспортні дані, телефон за згодою; 
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у другій – інформація про загальний страховий стаж, розмір зар-
плати та суми сплачених соцвнесків, необхідна для розрахунку та при-
значення усіх видів соціальної допомоги; 

у третій – здійснення виплат за окремими видами загально-
обов’язкового державного соцстрахування. 

Перший і другий розділи картки фізичної особи заповнюються на 
підставі даних, що надають, зокрема, й роботодавці у своїй щомісячній 
персоніфікованій звітності. 

Як зазначає пп. 10 п. 2 ст. 6 Закону про соцвнесок, з 01.01.2011 р. 
роботодавці зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд про зміну відомо-
стей, що вносяться до Реєстру соцстрахування, про застраховану особу, 
на користь якої він сплачує єдиний внесок, у 10-денний строк після на-
дходження таких відомостей. Отже, у разі зміни особистих даних пра-
цівник зобов'язаний повідомити про це роботодавця, а роботодавець 
звертається до ПФУ із внесенням до Реєстру соцстрахування інформації 
про зміну отриманих від працівника даних у 10-денний строк з дня (да-
ти) отримання інформації від нього. 

Взяття на облік застрахованих осіб, внесення змін та уточнень що-
до відомостей, внесених до реєстру застрахованих осіб, здійснюються 
органами ПФУ за місцем постійного проживання застрахованих осіб 
або за місцем отримання доходів на підставі Постанови КМУ від 
22.08.2000 р. №1306. Нею, зокрема, затверджено порядок видачі свідоц-
тва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, форма 
анкети, яку заповнює роботодавець на працівників, які не мають стра-
хового свідоцтва. 

Так, у п. 14 Постанови №1306 передбачено: якщо відомості, що 
включаються до страхового свідоцтва, з часом зазнали змін, застрахо-
вана особа у місячний термін з дня настання змін зобов’язана через 
страхувальника подати органу ПФУ заяву про обмін страхового свідоц-
тва разом з копіями документів, що підтверджують ці зміни. 

На підставі поданих документів орган ПФУ протягом двох тижнів 
видає нове страхове свідоцтво за тим же номером. 

З 2011 року ДПАУ запроваджує свій Реєстр платників податків – 
фізичних осіб, у якому накопичуються в тому числі й зміни персональ-
них даних кожної фізособи, яка отримує доходи в Україні. Зважаючи на 
це, а також на п. 3.6 Постанови, який говорить, що ПФУ та ДПАУ здій-
снюють обмін інформацією з Державного реєстру та ДРФО, розуміємо, 
що будь-яка оновлена (змінена) інформація про застраховану особу, що 
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надійде з податкового реєстру до Реєстру соцстрахування, вже не від-
повідатиме тій інформації, яку щомісяця зазначатиме кожен роботода-
вець про кожну застраховану особу у новій персоніфікації.  

Тому дуже важливим для роботодавця є своєчасний збір відомос-
тей від працівників про зміну їхніх особистих даних (які зазначаються у 
персоніфікованій звітності щомісячно), а саме: 

1) прізвище, ім’я та по батькові працівника; 
2) ідентифікаційний номер; 
3) громадянство; 
4) стать. 
Про це кожен роботодавець зазначає у наказі (розпорядженні) та 

зобов'язує відділ кадрів збирати цю інформацію, а працівників – нада-
вати всі необхідні документи відділу кадрів своєчасно. 

Відомості щодо дати смерті застрахованих осіб вносяться до Ре-
єстру соцстрахування Пенсійним фондом на підставі відповідних відо-
мостей державного органу реєстрації актів цивільного стану, що пода-
ються протягом 10 робочих днів після реєстрації смерті особи відповід-
но до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні (затверджених 
наказом Мін'юсту від 18.10.2000 р. №52/5). 

Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в 
ПФУ протягом усього життя особи, а після її смерті – протягом 75 років 
на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гаран-
тують ідентичність паперового та електронного документів. 

Посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов’язкового 
державного соцстрахування – це спеціальний документ у вигляді елект-
ронної смарт-картки з візуальними персоніфікованими ознаками, який 
забезпечує документування, збереження та використання індивідуаль-
ної інформації про набуті застрахованою особою права у сфері загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування, на якому може 
зберігатися інша інформація для забезпечення захисту прав застрахова-
них осіб на отримання коштів та послуг за загальнообов’язковим дер-
жавним соцстрахуванням. Тобто на заміну зеленим карткам – страхо-
вим свідоцтвам прийдуть з 2014 року нові електронні смарт-картки. А 
для цього роботодавцям треба: 

1) поновити дані щодо своїх працівників, у тому числі виділяючи 
тих, які не мають страхових свідоцтв; 

2) слідкувати за тим, щоб уся надана працівниками інформація бу-
ла правильна і своєчасна. 
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Порядок видачі та зразок посвідчення застрахованої особи затвер-
джуються Кабміном. 
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 внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування 

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування затверджено Постановою правління Пенсійного фонду 
України від 08.10.2010 р. № 22-2.  

Звіт до органів Пенсійного фонду подається особисто фізичною 
особою, страхувальником або відповідальною особою фізичної особи 
або страхувальника за місцем взяття на облік в органах Пенсійного фо-
нду. 
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Міністерстві юстиції України 27.04.2007 р. за №436/13703 (звіт на па-
перових носіях не подається); 

- на паперових носіях, завірених підписом керівника страхуваль-
ника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною фор-
мою на електронних носіях інформації; 

- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахо-
ваних осіб не більше п’яти. 
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страхувальником з використанням спеціалізованого програмного забез-
печення, актуальні версії якого безкоштовно надаються в органі Пен-
сійного фонду за місцем взяття на облік та розміщені на офіційному 
сайті Пенсійного фонду України. 

Паперовий звіт подається в друкованому вигляді або заповнюється 
українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень 
кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом. У разі незаповнення 
того чи іншого рядка звіту через відсутність операції цей рядок прокре-
слюється. 
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При заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен із необ-
хідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої кліти-
нки. Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також наклада-
тись на сусідні клітинки. Символи: крапка, апостроф, кома, дефіс тощо 
– проставляються в окремих клітинках. 

При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні 
накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка. 

На паперових носіях звіт формується у двох примірниках та пода-
ється страхувальником до органу Пенсійного фонду за місцем взяття 
його на облік. 

Один примірник звіту з відміткою органу Пенсійного фонду про 
його прийняття зберігається у страхувальника. Грошові суми в табли-
цях звіту заповнюються в гривнях з копійками. 

Якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонден-
ції, на кожному аркуші звіту зазначається реєстраційний номер відпові-
дно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника. Усі 
аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною 
особою страхувальника. 

Таблиці звіту завіряються підписами керівника та головного бух-
галтера (за наявності такої посади у страхувальника). Якщо страхуваль-
ник є юридичною особою, таблиці звіту засвідчуються печаткою стра-
хувальника. Якщо страхувальник є фізичною особою, таблиці звіту за-
свідчуються печаткою страхувальника за її наявності. 

Електронна форма звіту повинна відповідати звіту на паперових 
носіях. Звіт страхувальником повинен подаватися в повному обсязі. У 
разі неподання однієї із необхідних таблиць звіт не приймається. Звіт, 
надісланий поштою, не вважається поданим. 

Страхувальник зобов’язаний повідомляти органи Пенсійного фон-
ду про зміну відомостей, що вносяться до системи персоніфікованого 
обліку про застраховану особу, за яку або на користь якої ним сплачу-
ються страхові внески, в десятиденний строк з дня одержання цих відо-
мостей. 

У випадку зняття з обліку в органах Пенсійного фонду страхува-
льник зобов’язаний подати звіт за звітний період до дати зняття з обліку 
та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались. 

У разі ліквідації страхувальника звіт до органу Пенсійного фонду 
подається правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено 
установчими документами. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, 
святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту 
вважається перший після нього робочий день. 

Керівник органу Пенсійного фонду з метою раціонального пере-
розподілу навантаження протягом періоду звітування може ініціювати 
розроблення та затвердження рекомендованого графіка подання звіту 
для страхувальників. Після затвердження керівником органу Пенсійно-
го фонду такого графіка відповідальна особа Пенсійного фонду повід-
омляє страхувальника про рекомендовані терміни подання звіту не піз-
ніше ніж за 10 днів до рекомендованої дати подання звіту. 

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, яка приймає звіт 
від страхувальника, реєструє його та проставляє реєстраційний номер із 
зазначенням дати реєстрації та обов'язково засвідчує власним підписом 
із зазначенням прізвища та ініціалів. 

Розписка про одержання звіту заповнюється відповідальною осо-
бою органу Пенсійного фонду, що прийняла пакет документів. При 
прийнятті документів розписка про одержання звіту завіряється печат-
кою для довідок відповідальною особою органу Пенсійного фонду та 
повертається страхувальнику. 

Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Пе-
нсійного фонду звіт не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим 
звітним періодом. Базовим звітним періодом для них є календарний 
місяць. 

Звіт подається за формою згідно з додатком Д. 
Фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену 

систему оподаткування, самі за себе і за членів сім'ї, які беруть участь у 
провадженні підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе 
роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльніс-
тю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освіт-
ньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в 
тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які про-
вадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та 
отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі 
особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за себе фо-
рмують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 
1 квітня року, наступного за базовим звітним періодом. 

Базовим звітним періодом для них є календарний рік. Звіт подаєть-
ся за формою згідно з додатком Е. 
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Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які 
підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуван-
ню відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», у тому числі іноземці та особи без 
громадянства, які постійно проживають або працюють на території 
України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за 
межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та ук-
лали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, а також члени фермерського гос-
подарства, особистого селянського господарства – на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле-
ними похованням, від нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне 
страхування, та уклали договір на добровільну участь у системі загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування, формують та 
подають самі за себе звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за 
базовим звітним періодом. 

Базовим звітним періодом для них є календарний рік. 
Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку. 
Особи, які здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, 

щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не ме-
ншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують самі за себе звіт та 
подають його протягом одного календарного місяця після здійснення 
доплати через установи банків. Звіт подається за формою згідно з дода-
тком Ж. 

Звіт формується на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які під-
тверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відпові-
дно до Закону нараховується єдиний внесок. 

Звіт повинен містити основні дані про страхувальника та перелік 
таблиць звіту. Звіт формується страхувальником або відповідальною 
особою страхувальника та включає таблиці, що наведені у додатках Д – З. 

У додатках 4 – 7 навпроти таблиць, які не подаються до органів 
Пенсійного фонду, проставляються прочерки. 

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів доку-
ментів однієї таблиці. 
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щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не ме-
ншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують самі за себе звіт та 
подають його протягом одного календарного місяця після здійснення 
доплати через установи банків. Звіт подається за формою згідно з дода-
тком Ж. 

Звіт формується на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які під-
тверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відпові-
дно до Закону нараховується єдиний внесок. 

Звіт повинен містити основні дані про страхувальника та перелік 
таблиць звіту. Звіт формується страхувальником або відповідальною 
особою страхувальника та включає таблиці, що наведені у додатках Д – З. 

У додатках 4 – 7 навпроти таблиць, які не подаються до органів 
Пенсійного фонду, проставляються прочерки. 

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів доку-
ментів однієї таблиці. 
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У графі «Кількість рядків» зазначається кількість заповнених ряд-
ків на аркушах документів однієї таблиці для табл. 5–9 додатка 4. 

У графі «Разом» зазначаються загальна кількість аркушів докуме-
нтів та загальний підсумок рядків у цих аркушах. 

Табл. 1 додатка 4 формується та подається страхувальниками. 
Табл. 2 та 8 додатка 4 формуються та подаються лише районними 

(міськими) управліннями праці та соціального захисту населення про 
нарахування сум єдиного внеску (грошового забезпечення) батькам–
вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, 
якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодав-
ства, та за осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догля-
ду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за одного непра-
цюючого працездатного батька, усиновителів, опікунів, піклувальників, 
які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непра-
цюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи 
або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує по-
стійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі не-
працюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію 
відповідно до законодавства. 

Таблиці 3 та 9 додатка 4 формуються та подаються до органів Пе-
нсійного фонду страхувальниками, які нараховують та сплачують єди-
ний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Зброй-
них силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових 
формувань, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх 
справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту. 

Таблицю 4 додатка 4 формують та подають до органів Пенсійного 
фонду страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний внесок за 
осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової 
та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу. 

Таблиця 5 додатка 4 призначена для реєстрації застрахованих осіб 
у реєстрі застрахованих осіб. 

Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником 
у разі, якщо протягом звітного періоду: 

- було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-
правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фі-
зичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані по-
слуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного 
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державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) із 
застрахованою особою; 

- відбулися зміни в П. І. Б. або в номері ЗО; 
- особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного 

віку до досягнення нею шестирічного віку; 
- особі надано відпустку по вагітності і пологах. 
У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду 

не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (ци-
вільно–правового договору) або не відбулося змін у П. І. Б. або номері 
застрахованої особи, таблиця 5 додатка 4  не формується та не надаєть-
ся до органу Пенсійного фонду. 

Таблиця 6 додатка 4 призначена для формування страхувальником 
у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої 
їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості форму-
ються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у 
додатка 2 до цього Порядку. 

Графа «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (ра-
зом з початку звітного місяця)» по кожній окремій застрахованій особі 
формується з урахуванням наступної черговості відображення виплат за 
умови їхнього нарахування цій особі в одному звітному періоді: 

а) сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що вклю-
чають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визнача-
ються відповідно до Закону України «Про оплату праці»; 

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім циві-
льно-правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, 
якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяль-
ності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців); 

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності. 
При цьому суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпус-

ток, вносяться до вищезазначеної графи як суми нарахованої заробітної 
плати до поля відповідного місяця тільки у сумі, що припадає на дні 
відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки на-
ступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відобража-
ються в наступних рядках за першим рядком. 
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державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) із 
застрахованою особою; 

- відбулися зміни в П. І. Б. або в номері ЗО; 
- особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного 

віку до досягнення нею шестирічного віку; 
- особі надано відпустку по вагітності і пологах. 
У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду 

не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (ци-
вільно–правового договору) або не відбулося змін у П. І. Б. або номері 
застрахованої особи, таблиця 5 додатка 4  не формується та не надаєть-
ся до органу Пенсійного фонду. 

Таблиця 6 додатка 4 призначена для формування страхувальником 
у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої 
їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості форму-
ються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у 
додатка 2 до цього Порядку. 

Графа «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (ра-
зом з початку звітного місяця)» по кожній окремій застрахованій особі 
формується з урахуванням наступної черговості відображення виплат за 
умови їхнього нарахування цій особі в одному звітному періоді: 

а) сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що вклю-
чають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визнача-
ються відповідно до Закону України «Про оплату праці»; 

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім циві-
льно-правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, 
якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяль-
ності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців); 

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності. 
При цьому суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпус-

ток, вносяться до вищезазначеної графи як суми нарахованої заробітної 
плати до поля відповідного місяця тільки у сумі, що припадає на дні 
відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки на-
ступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відобража-
ються в наступних рядках за першим рядком. 
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Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відо-
бражаються в окремих рядках з кодом категорії застрахованої особи 29 
у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць. 

Графа «Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах мак-
симальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» по кожній 
застрахованій особі, формується виключно з урахуванням вищезазначе-
ної черговості виплат. 

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній 
період, зокрема, у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, 
виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того міся-
ця, у якому були здійснені нарахування. 

Графа 10 «Тип нарахування» заповнюється страхувальником лише 
у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 – 5: 

1 – сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані по-
слуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також 
за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням 
суду – середня заробітна плата за вимушений прогул; 

2 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку стра-
хувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску; 

3 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку стра-
хувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного вне-
ску; 

4 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при 
перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внес-
ку; 

5 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при 
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перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму 
єдиного внеску; 

6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку стра-
хувальником самостійно донараховано суму внесків на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 
року; 

7 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку стра-
хувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загаль-
нообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 
року; 

8 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при 
перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 
2011 року; 

9 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при 
перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану суму внес-
ків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 
1 січня 2011 року. 

Відомості по застрахованих особах, які працюють у сільському го-
сподарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають 
послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (ар-
хітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, 
мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які 
отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послу-
ги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, відобража-
ються у графах «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) 
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перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму 
єдиного внеску; 

6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку стра-
хувальником самостійно донараховано суму внесків на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 
року; 

7 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку стра-
хувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загаль-
нообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 
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них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
но до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджу-
ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при 
перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 
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9 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звіт-
них періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповід-
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ків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 
1 січня 2011 року. 

Відомості по застрахованих особах, які працюють у сільському го-
сподарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають 
послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (ар-
хітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, 
мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які 
отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послу-
ги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, відобража-
ються у графах «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) 
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(разом з початку звітного місяця)» та «Сума нарахованої заробітної 
плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується 
єдиний внесок» у звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування 
заробітної плати (доходу), в окремих рядках у розрізі кожного місяця та 
року, за який проведено нарахування заробітної плати (доходу). Зазна-
чений порядок формування відомостей поширюється також на осіб, 
яким нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час після 
звільнення з роботи або згідно з рішенням суду – середню заробітну 
плату за вимушений прогул. 

Щомісячні суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати 
згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки 
наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про 
заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі, 
що не належить до науково-технічної, відображаються в іншому рядку. 

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до 
останнього числа місяця). 

На одну застраховану особу допускається декілька записів у таб-
лиці 6 додатка 4, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій 
особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази 
нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на зага-
льнообов'язкове державне соціальне страхування згідно із Законом (до-
даток 2), а також якщо нарахування здійснювалися за майбутні (відпус-
кні) та минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) 
за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує 
календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з 
роботи або згідно з рішенням суду – середня заробітна плата за виму-
шений прогул) періоди. 

Фізичні особи-підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему 
оподаткування, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт 
згідно з таблицею 1 додатка 5 за себе та таблицю 4 додатка 5 за членів 
сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності. 

Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподат-
кування, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно 
з таблицею 2 додатка 5 за себе та членів сім'ї і таблицею 5 додатка 5 за 
членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності. 

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються не-
залежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, 



Розділ 6. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

145

артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також меди-
чною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріаль-
ною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) дія-
льність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від 
цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками 
чи підприємцями, формують та подають до органів Пенсійного фонду 
звіт згідно з таблицею 3 додатка 5. 

Таблиця 7 додатка 4 та таблиця 4 додатка 5 формуються та пода-
ються страхувальниками у разі визначення страхувальниками періодів 
(строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, яки-
ми встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від зага-
льнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховуються 
при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового 
стажу, не пов'язані з трудовою та/або професійною діяльністю. 

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зара-
ховується до спеціального стажу, таблиця 7 додатка 4 та таблиця 4 до-
датка 5 не формуються і не подаються до органу Пенсійного фонду. 

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно 
до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що 
складається з чотирьох частин. 

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб 
відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди 
із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб 
відповідно до законодавства. 

Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» здійснюють 
доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених 
коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страхо-
вий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду самі за 
себе звіт згідно з таблицею 2 додатка 6 про суми такої доплати. 

Фізичні особи- підприємці, які здійснюють доплату до суми стра-
хових внесків згідно з повідомленням-розрахунком, формують і пода-
ють до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 
протягом одного календарного місяця після здійснення доплати. 

У разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до за-
кінчення терміну подання цього звіту повторно сформувати та подати 
звіт до органу Пенсійного фонду за місцем взяття на облік. 
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артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також меди-
чною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріаль-
ною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) дія-
льність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від 
цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками 
чи підприємцями, формують та подають до органів Пенсійного фонду 
звіт згідно з таблицею 3 додатка 5. 

Таблиця 7 додатка 4 та таблиця 4 додатка 5 формуються та пода-
ються страхувальниками у разі визначення страхувальниками періодів 
(строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, яки-
ми встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від зага-
льнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховуються 
при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового 
стажу, не пов'язані з трудовою та/або професійною діяльністю. 

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зара-
ховується до спеціального стажу, таблиця 7 додатка 4 та таблиця 4 до-
датка 5 не формуються і не подаються до органу Пенсійного фонду. 

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно 
до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що 
складається з чотирьох частин. 

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб 
відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди 
із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб 
відповідно до законодавства. 

Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» здійснюють 
доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених 
коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страхо-
вий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду самі за 
себе звіт згідно з таблицею 2 додатка 6 про суми такої доплати. 

Фізичні особи- підприємці, які здійснюють доплату до суми стра-
хових внесків згідно з повідомленням-розрахунком, формують і пода-
ють до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 
протягом одного календарного місяця після здійснення доплати. 

У разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до за-
кінчення терміну подання цього звіту повторно сформувати та подати 
звіт до органу Пенсійного фонду за місцем взяття на облік. 
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Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, по-
даний страхувальником до закінчення термінів подання звітності, ви-
значених цим Порядком. 

У разі виявлення страхувальником самостійно недостовірних ві-
домостей, які подані після закінчення звітного періоду та/або накопиче-
ні в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник 
подає до відповідного територіального органу Пенсійного фонду необ-
хідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей 
про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначе-
ними вірними відомостями на одну застраховану особу разом з поясню-
вальною запискою щодо зміни відомостей. 

У разі якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в 
таблицях 5 та 7 додатка 4, подаються тільки скасовуючі документи що-
до виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу. 

Якщо звіт подано помилково не за звітний період, а за попередній, 
страхувальник повинен подати два звіти: звіт за попередній період та 
звіт за поточний період. 

У разі виявлення органом Пенсійного фонду недостовірних відо-
мостей про застрахованих осіб, які подані та/або накопичені в електро-
нних базах даних персоніфікованого обліку, Пенсійний фонд протягом 
двох робочих днів повідомляє страхувальника про виявлення недосто-
вірних даних. Страхувальник подає до відповідного органу Пенсійного 
фонду протягом наступних десяти робочих днів необхідні скасовуючі 
документи щодо виявлених недостовірних даних про застраховану осо-
бу та одночасно початкові документи із зазначеними правильними ві-
домостями на одну застраховану особу. 

Скасовуючі документи до системи персоніфікованого обліку відо-
мостей про застрахованих осіб надаються, якщо страхувальником було 
допущено помилку: 

у П. І. Б.; 
у зазначенні громадянства; 
у коді страхувальника; 
у номері облікової картки застрахованої особи (номер застрахова-

ної особи); 
у серії та номері свідоцтва про загальнообов’язкове державне соці-

альне страхування; 
у паспортних даних; 
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у серії та номері документа, що засвідчує особу, яка не є громадя-
нином України, але працює на території України та не має реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків; 

у коді категорії фізичної особи; 
у коді підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб ві-

дповідно до законодавства (спеціальний стаж). 
У разі якщо в таблиці 5 додатка 4 страхувальник не зазначив за-

страховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір 
за попередній період, він подає разом із звітом за поточний звітний пе-
ріод звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік 
таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу 
таблиці 5 – додаткова. 

Аналогічно подається таблиця 7 додатка 4. 
У разі якщо страхувальником були допущені помилки, зазначені 

вище, страхувальник повинен сформувати та подати разом із звітом за 
поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: пере-
лік таблиць звіту, відповідну таблицю зі статусом – скасовуюча з відо-
мостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб 
та відповідну таблицю зі статусом – початкова із зазначеними правиль-
ними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб. Звіт, сфо-
рмований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не по-
винен містити таблиць 1 – 4 додатка 4. 

У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний пері-
од таблиці зі статусом – скасовуюча та додаткова, вони подаються з 
окремими титульними аркушами (як два окремих звіти). 

Зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку 
з цим нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при форму-
ванні та поданні скасовуючих документів не допускаються. 

6.4. Контроль нарахування, обчислення та сплати 
 єдиного соціального внеску та відповідальність  

за порушення законодавства 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 
233 затверджено «Порядок проведення Пенсійним фондом України та 
його територіальними органами планових та позапланових перевірок 
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платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [22]. Необхідність проведення таких перевірок зумовлена 
положеннями статті 13 Закону України «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», згідно з 
якою Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право: про-
водити не частіше ніж один раз на календарний рік планову, а у випад-
ках, передбачених законом, – позапланову перевірку на підприємствах, 
в установах і організаціях, у фізичних осіб-підприємців бухгалтерських 
книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчис-
лення та сплату єдиного внеску; отримувати необхідні пояснення, дові-
дки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої 
перевірки [7].  

Порядок визначає механізм проведення Пенсійним фондом Украї-
ни та його територіальними органами планових та позапланових пере-
вірок на підприємствах, в установах та організаціях, фізичних осіб- під-
приємців, які, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», є пла-
тниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня, контроль за сплатою якого покладено на Пенсійний фонд України, а 
також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру зага-
льнообов’язкового державного соціального страхування [82].  

Пенсійним фондом України за місцезнаходженням платника єди-
ного внеску або у приміщенні відповідного органу Пенсійного фонду 
України проводяться планові та позапланові перевірки у випадках, пе-
редбачених законом.  

Планові та позапланові перевірки проводяться на підставі бухгал-
терських книг, звітів, кошторисів та інших документів. 

Планова перевірка передбачається у квартальному плані, який за-
тверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує пла-
новому, відповідним органом Пенсійного фонду України.  

Періодичність проведення планових перевірок визначається з ура-
хуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності 
суб'єктами господарювання.  

Для платників єдиного внеску – суб’єктів господарювання встано-
влюється три ступеня ризику – високий, середній та незначний, зокрема 
[83, с. 200]:  
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1) до платників єдиного внеску з високим ступенем ризику нале-
жать суб’єкти господарювання, що:  

– використовують працю найманих осіб без нарахування єдиного 
внеску;  

– не подають органам Пенсійного фонду України передбачені за-
конодавством звіти і відомості;  

– систематично порушують установлені строки сплати єдиного 
внеску;  

– не нараховують та не сплачують єдиний внесок (за інформацією 
підрозділів податкової міліції, інших органів державної влади або тре-
тіх осіб);  

2)  до платників єдиного внеску із середнім ступенем ризику нале-
жать суб’єкти господарювання, що:  

– здійснюють нарахування єдиного внеску у розмірі, меншому мі-
німального страхового внеску в розрахунку на одного працівника;  

– порушують установлені строки подання органам Пенсійного фо-
нду України передбачених законодавством звітів і відомостей;  

– порушують установлені строки сплати єдиного внеску;  
– допускають помилки, неузгодженість у звітах і відомостях, які 

подаються органам Пенсійного фонду України.  
3) до платників єдиного внеску з незначним ступенем ризику на-

лежать суб’єкти господарювання, що не мають ознак, передбачених 
підпунктами 1 і 2.  

Планові перевірки платників єдиного внеску з високим ступенем 
ризику проводяться не частіше ніж один раз на рік, із середнім – не час-
тіше ніж один раз на два роки, з незначним – не частіше ніж один раз на 
п’ять років.  

Про планову перевірку платник єдиного внеску інформується не 
пізніше ніж за десять днів до дня її проведення письмовим повідомлен-
ням за формою, визначеною Пенсійним фондом України.  

Повідомлення надсилається за рахунок коштів відповідного органу 
Пенсійного фонду України платнику єдиного внеску рекомендованим 
листом чи телефонограмою або вручається особисто під розписку кері-
внику чи уповноваженій особі платника єдиного внеску.  

Зазначене повідомлення містить інформацію про:  
1) дату початку та закінчення проведення перевірки;  
2) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батько-

ві фізичної особи – підприємця, діяльність якої перевіряється;  
3) найменування органу Пенсійного фонду України.  
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Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 
15 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – п’ятьох робо-
чих днів. 

Позаплановою перевіркою є перевірка платника єдиного внеску, 
яка непередбачена у квартальному плані роботи органу Пенсійного фо-
нду України.  

Позапланові перевірки проводяться органами Пенсійного фонду 
України без попереднього повідомлення платника єдиного внеску за 
наявності однієї з таких обставин:  

– подання платником єдиного внеску письмової заяви про прове-
дення перевірки за його бажанням відповідному органові Пенсійного 
фонду України;  

– виявлення та підтвердження недостовірності інформації, зазна-
ченої у поданих платником єдиного внеску документах обов’язкової 
звітності;   

– звернення фізичних та юридичних осіб про порушення платни-
ком єдиного внеску вимог законодавства з питань, що належать до ком-
петенції органів Пенсійного фонду України. У такому разі проводиться 
позапланова перевірка тільки за наявності згоди Пенсійного фонду 
України;  

– неподання в установлений строк платником єдиного внеску звіт-
ності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, 
які перешкоджали поданню такої звітності.  

Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищу-
вати десяти робочих днів, а для платників єдиного внеску – суб’єктів 
малого підприємництва – двох робочих днів.  

Продовження строку проведення планових та позапланових пере-
вірок не допускається. Питання, які підлягають перевірці, та форма акта 
про її результати затверджуються Пенсійним фондом України.  

Платник єдиного внеску має право оскаржити результати перевір-
ки в установленому законом порядку. 

Система контролю справляння єдиного соціального внеску є акти-
вним стимулом до розширення відповідальності на підприємствах, в 
установах і організаціях, у фізичних осіб-підприємців щодо нарахуван-
ня, обчислення та сплати єдиного внеску.  

За порушення законодавства про ЄСВ чинне законодавство перед-
бачає три види юридичної відповідальності: фінансову; адміністратив-
ну; кримінальну. 
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В таблиці 6.1 наведено розміри фінансової відповідальності за по-
рушення законодавства щодо нарахування і сплати ЄСВ. 

Т а б л и ц я  6 . 1  
Фінансова відповідальність (ч.11 ст. 25 Закону України  

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне  
соціальне страхування» №2464–VI від 08.07.2010 р.) 

Зміст порушення Розмір штрафу 
Ухилення від взяття на облік або несвоєчасне по-
дання заяви про взяття на облік платниками ЄСВ, 
на яких поширюється дія Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. N 755–ІV (п. 1 
ч. 11 ст. 25 Закону N 2464) 

10 НМДГ (170 грн) 

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата 
(несвоєчасне перерахування) єдиного соцвнеску 
(далі – ЄСВ) (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону N 2464) 

10% своєчасно неспла-
чених сум 

Донарахування територіальним органом ПФУ або 
платником своєчасно не нарахованого ЄСВ (п. 3 
ч. 11 ст. 25 Закону N 2464) 

5% зазначеної суми за 
кожний повний або не-
повний базовий звітний 
період, за який донара-
ховано суму, але не бі-
льше як 50% суми до-
нарахованого ЄСВ 

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за 
встановленою формою звітності (п. 4 ч. 11 ст. 25 
Закону N 2464) 

10 НМДГ (170 грн) 

Неналежне ведення бухгалтерської документації, на 
підставі якої нараховується ЄСВ (п. 5 ч. 11 ст. 25 
Закону N 2464) 

8–15 НМДГ (136–255 
грн) 

Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата 
суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які 
нараховується ЄСВ (авансових платежів) (п. 6 ч. 11 
ст. 25 Закону N 2464) 

10% таких несплачених 
або несвоєчасно спла-

чених сум 

Джерело: [45] 
 
На суму недоїмки нараховують пеню – 0,1% від суми недоплати за 

кожен день прострочення платежу. Починають нарахування з першого 
календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відпо-
відного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включ-
но (п. 10 ст. 25 Закону №2464). 
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В таблиці 6.1 наведено розміри фінансової відповідальності за по-
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осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. N 755–ІV (п. 1 
ч. 11 ст. 25 Закону N 2464) 

10 НМДГ (170 грн) 

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата 
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Документи, які є підставою для нарахування пені [105]: 
1) документи, що підтверджують суму ЄВС та строк їхньої сплати: 
- звіт платника щодо нарахування ЄВС (з позитивним значен-

ням); 
- вимога про донараховані суми ЄВС за актами перевірок, або ак-

тами звірок, або повідомленням-розрахунком; 
- рішення суду; 
2) документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки 

за ЄВС: 
- виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахунко-

вих документів; 
- корінець прибуткового документа про приймання установою 

банку платежів готівкою; 
- звіт платника щодо нарахування ЄВС з від’ємним значенням; 
- рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та 

організацій України; 
- свідоцтво про смерть фізичної особи. 
Розмір пені буде розраховуватись за формулою [105]: 

сума недоїмки х кількість днів прострочення платежу х 0,1%. 

Пеня починає нараховуватися з першого календарного дня, що на-
стає за днем закінчення строку сплати, і до дня її фактичної сплати (пе-
рерахування) включно. Але якщо платник ЄВС оскаржує вимогу про 
сплату недоїмки, нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до 
територіального ПФУ або позову до суду. 

Територіальний ПФУ приймає рішення про нарахування пені та 
застосування штрафів, яке протягом 3-х робочих днів надсилається пла-
тнику ЄВС. Дане рішення є виконавчим документом. 

Рішення приймаються за встановленою формою у 2-х примірни-
ках: 

- перший надсилається платнику у порядку, встановленому для 
надсилання вимог, або вручається під підпис керівнику або головному 
бухгалтеру платника, банку чи фізичній особі – платнику ЄВС; 

другий залишається в структурному підрозділі, на який покладено 
обов’язки з організації контролю за надходженням сум ЄВС та інших 
платежів до ПФУ. Надіслані (вручені) рішення про застосування фінан-
сових санкцій реєструються в журналі обліку рішень. Нумерація рішень 
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проводиться, починаючи з першого номера, у межах календарного року 
(пп. 7.7 Інструкції №21–5). 

Сума пені та штрафу повинна бути сплачена протягом 10 робочих 
днів після надходження відповідного рішення. 

Також слід не забувати про адмін- та кримінальну відповідаль-
ність, яку будуть застосовувати до посадових осіб підприємства (табл. 
6.2, 6.3). 

Т а б л и ц я  6 . 2  
Адміністративна відповідальність 

Зміст порушення Розмір штрафу 
Порушення порядку нарахування, обчислення 
і строків сплати ЄСВ (ст. 1651 КпАП) 
Неподання, несвоєчасне подання, подання не 
за встановленою формою звітності щодо ЄСВ  
Подання недостовірних відомостей, що вико-
ристовуються в Державному реєстрі загально-
обов’язкового державного соціального страху-
вання, іншої звітності та відомостей, передбаче-
них Законом №2464  

На посадових осіб підпри-
ємства – від 20 до 30 
НМДГ (340–510 грн) 
 
Повторне за рік вчинення 
таких дій призведе до 
штрафу від 30 до 40 НМДГ 
(510–680 грн) 

Порушення встановленого порядку викорис-
тання та здійснення операцій з коштами ПФУ і 
Накопичувального фонду  

 

Несплата або несвоєчасна сплата страхових 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування, у тому числі авансових платежів, 
у сумі, що не перевищує 300 НМДГ* 

від 25 до 50 
НМДГ 
(425–850 
грн) 

Несплата або несвоєчасна сплата страхових 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування, у тому числі авансових платежів, 
у сумі більше 300 НМДГ* 

від 50 до 100 
НМДГ  
(850–1700 
грн) 

За повторне 
за рік вчи-
нення та-
ких дій 
від 100 до 
300 НМДГ  
(1700–5100 
грн) 

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваже-
ним особам ПФУ у проведенні перевірок, 
пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та 
сплатою ЄСВ, а також вчинення дій, що пере-
шкоджають уповноваженим особам ПФУ, фон-
дів соцстрахування у проведенні перевірок щодо 
використання страхових коштів  

На винних посадових осіб – 
від 8 до 15 НМДГ (136–255 
грн) 
 
Повторне за рік порушення 
– від 10 до 20 НМДГ (170–
340 грн) 

Джерело: [45] 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Джерело: [45] 
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Т а б л и ц я  6 . 3  
Кримінальна відповідальність  

(згідно зі ст. 212 Кримінального кодексу України) 

№ 
з/п Зміст злочину Санкція 

1 

Умисне ухилення від сплати ЄСВ, вчинене 
службовою особою підприємства, устано-
ви, організації незалежно від форми влас-
ності або особою, яка здійснює підприєм-
ницьку діяльність без створення юридич-
ної особи, чи будь–якою іншою, котра 
зобов'язана його сплачувати, та за умови, 
що діяння призвели до фактичного ненад-
ходження до бюджетів чи державних ці-
льових фондів коштів у значних розмірах 
(тобто сума у 1000 і більше разів переви-
щує розмір НМДГ). 

Штраф від 300 до 500 НМДГ 
(5100–8500 грн.) або позбав-
лення права обіймати певні 
посади чи займатись певною 
діяльністю на строк до 3–х  
років. 
 

2 

Діяння, названі у п.1 даної таблиці, вчине-
ні за попередньою змовою групою осіб, 
або якщо вони призвели до фактичного 
ненадходження до фондів коштів у вели-
ких розмірах (сума в 3000 і більше разів 
перевищує розмір НМДГ*) 

Штраф від 500 до 2000 НМДГ 
(8500–34000 грн.) або випра-
вні роботи на строк до 2–х 
років, або обмеження волі на 
строк до 5 років із позбав-
ленням права обіймати пев-
ні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до 
3–х років 

НА ЗАМІТКУ! Особа, яка вперше вчинила діяння, наведені у п. 1 та п. 
2 цієї таблиці, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 
до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила ЄСВ чи страхові 
внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також від-
шкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня).  

3. 

Діяння, названі у п.1 та п.2 таблиці, при 
умові, що злочин вчинено особою, раніше 
судимою за ухилення від сплати ЄСВ чи 
страхових внесків на державне пенсійне 
страхування, або якщо він призвів до фак-
тичного ненадходження до фондів коштів 
в особливо великих розмірах (сума в 
5000 і більше разів перевищує розмір 
НМДГ*) 

Позбавлення волі на строк 
від 5 до 10 років із позбав-
ленням права обіймати пев-
ні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до 
3–х років із конфіскацією 
майна. 

Джерело: [45] 
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Для кваліфікації злочину за показник НМДГ беруть суму, яка до-
рівнює звичайній податковій соцпільзі (п.5 підрозділ 1 р. ХХ Податко-
вого кодексу України). Тобто для 2013 року це 573,50 грн. Водночас 
для визначення суми штрафу НДМГ дорівнює 17 грн. 

Таким чином, в 2013 році під значним розміром коштів слід розу-
міти суму ЄСВ, яка дорівнює чи перевищує 573 500 грн; під великим 
розміром коштів – суму, яка дорівнює чи перевищує 1 720 500 грн; під 
особливо великим розміром коштів – суму, яка дорівнює чи перевищує 
2 867 500 грн. 

 
Запитання  д л я  с амоп ер е в iр ки  

 
1. Як здійснюється облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове 

соціальне страхування? 
2. Що являє собою Державний реєстр загальнообов’язкового державного соці-

ального страхування? 
3. Що таке реєстр страхувальників? 
4. Що таке реєстр застрахованих осіб? 
5. Які звіти надаються щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загаль-

нообов’язкове соціальне страхування? 
6. Хто здійснює контроль за нарахуванням і сплатою єдиного соціального 

внеску? 
7. Яка існує відповідальність за порушення пенсійного законодавства? 
8. Які розміри фінансової відповідальності ви знаєте? 
9. У яких випадках виникає адміністративна відповідальність? 
10. У яких випадках виникає кримінальна відповідальність? 
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Запитання  д л я  с амоп ер е в iр ки  

 
1. Як здійснюється облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове 

соціальне страхування? 
2. Що являє собою Державний реєстр загальнообов’язкового державного соці-

ального страхування? 
3. Що таке реєстр страхувальників? 
4. Що таке реєстр застрахованих осіб? 
5. Які звіти надаються щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загаль-

нообов’язкове соціальне страхування? 
6. Хто здійснює контроль за нарахуванням і сплатою єдиного соціального 

внеску? 
7. Яка існує відповідальність за порушення пенсійного законодавства? 
8. Які розміри фінансової відповідальності ви знаєте? 
9. У яких випадках виникає адміністративна відповідальність? 
10. У яких випадках виникає кримінальна відповідальність? 
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Розділ  7 
 

ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ 
РОЗМІРІВ ПЕНСІЙ 

План   
7.1. Індексація та перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням сере-

дньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економі-
ки України, прожиткового мінімуму та страхового стажу 

7.2. Порядок нарахування надбавки до пенсії за роботу після досяг-
нення пенсійного віку 

7.3 Шляхи розвитку державного пенсійного забезпечення в Україні 

7.1. Індексація та перерахунок пенсій у зв’язку  
зі збільшенням  середньої заробітної плати  

працівників, зайнятих у галузях економіки України, 
прожиткового мінімуму та страхового стажу 

Пенсії індексуються відповідно до законодавства про індексацію 
грошових доходів населення. 

Крім індексації пенсії, у разі якщо величина середньомісячної за-
робітної  плати штатного працівника в Україні, за даними спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статис-
тики, за минулий рік зросла, з 1 березня поточного року розмір пенсії 
підвищується на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20 відсоткам те-
мпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника 
в Україні порівняно з попереднім роком, крім випадків, коли підвищен-
ня пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо 
коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший, 
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ніж зазначений вище, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням 
попереднього підвищення.  

Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах 
бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.  

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного 
законом, для осіб, які втратили працездатність, підвищується розмір 
пенсії, обчислений відповідно до статті 28 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім пенсіонерів, які 
працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є 
базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встанов-
лення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які пра-
цюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є ба-
зою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої 
діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового міні-
муму, визначеного законом, який встановлений на дату звільнення з 
роботи або припинення такої діяльності, для осіб, які втратили праце-
здатність. 

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продов-
жувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не 
менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії 
проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.  

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробі-
тної плати за періоди страхового стажу із застосуванням показника се-
редньої  заробітної плати (доходу), який враховувався під час призна-
чення (попереднього перерахунку) пенсії.  

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) 
пенсії  має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії 
проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попере-
днього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призна-
чення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначе-
но (попередньо перераховано) пенсію.  

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, до-
статнього для обчислення пенсії, за його заявою проводиться відповід-
ний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після 
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призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробі-
тної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.  

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пен-
сії, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено 
страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. 

У разі коли заробіток (дохід) для обчислення пенсії визначається 
відповідно до частини третьої статті 65, статті 69 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення» та пункту 2 Прикінцевих положень Закону 
України від 22 травня 2003 р. № 854-IV «Про внесення змін до Закону 
України «Про пенсійне забезпечення», середньорічна заробітна плата 
(дохід) визначається шляхом ділення загальної суми заробітку (доходу) 
за ці місяці на кількість календарних місяців, які враховані у заробітку 
(доході). Коригування заробітку (доходу) здійснюється відповідно до 
постанов Кабінету Міністрів України. 

У разі коли для обчислення пенсії береться заробіток (дохід) за 61 і 
більше календарних місяців, середньомісячна заробітна плата (дохід) 
визначається за такою формулою: 

Зп = Зс × (Ск : К),          (7.1) 

де Зп – відкоригований заробіток (дохід) особи для обчислення пенсії в 
гривнях; 

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економі-
чної діяльності, за календарний рік, що передує року звернення за при-
значенням пенсії; 

Ск – сума коефіцієнтів заробітку (доходу) за кожний місяць  
(Кз1 + Кз2 + Кз3 + ..............+ Кзn), який враховується для обчислення 
пенсії; 

К – кількість місяців стажу, для яких визначено коефіцієнти заробіт-
ку особи. 

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних за попере-
дній рік про середню заробітну плату працівників, зайнятих у видах 
економічної діяльності, при визначенні заробітку (доходу) враховується 
наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економі-
чної діяльності, за місяці попереднього року з наступним перерахунком 
заробітку (доходу) для обчислення пенсії після одержання даних про 
середню заробітну плату цих працівників за календарний рік, що пере-
дує року звернення за призначенням пенсії. 
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Коефіцієнт заробітку (доходу) особи за кожний місяць стажу, який 
враховується для обчислення пенсії, визначається за такою формулою: 

Кз = Зв : Зс,          (7.2.) 

де Кз – коефіцієнт заробітку (доходу) особи; 
Зв – сума заробітку (доходу) особи, з якої сплачено страхові внески 

та яка відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» вра-
ховується для обчислення пенсії, за місяць, для якого визначається кое-
фіцієнт заробітку; 

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економі-
чної діяльності, за місяць, для якого визначається коефіцієнт заробітку. 

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних за попере-
дні місяці про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайня-
тих у видах економічної діяльності, при визначенні коефіцієнта заробі-
тку (доходу) особи враховується щомісячна середня заробітна плата 
працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за наявний попе-
редній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітку (дохо-
ду) для обчислення пенсії після одержання даних про щомісячну серед-
ню заробітну плату цих працівників за місяць, що передує місяцю звер-
нення за призначенням пенсії. 

Якщо для обчислення розміру пенсії подано дані про заробіток за 
період до 1 січня 1992 р., при визначенні коефіцієнта заробітку (доходу) 
величина середньої заробітної плати за рік (квартал) у відповідному 
періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою відпові-
дного року (кварталу). 

Середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економіч-
ної діяльності, визначається Держкомстатом. 

У разі призначення пенсій працівникам, які протягом року зайняті 
тільки на сезонних роботах і виявили бажання обчислювати пенсію із 
заробітку за періоди роботи, передбачені пунктом 2 Прикінцевих поло-
жень Закону України від 22 травня 2003 р. № 854-IV «Про внесення 
змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення», їхній середньомі-
сячний заробіток визначається шляхом ділення суми заробітку за 
останні 2,3 або 4 повні сезони відповідно на 24, 36 або 48 календарних 
місяців із застосуванням положень, передбачених пунктами 3 і 4 цього 
Порядку. 

У разі визначення середньомісячного заробітку особам, які подали 
дані про заробітну плату за період роботи як на сезонних, так і на інших 
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ду) для обчислення пенсії після одержання даних про щомісячну серед-
ню заробітну плату цих працівників за місяць, що передує місяцю звер-
нення за призначенням пенсії. 

Якщо для обчислення розміру пенсії подано дані про заробіток за 
період до 1 січня 1992 р., при визначенні коефіцієнта заробітку (доходу) 
величина середньої заробітної плати за рік (квартал) у відповідному 
періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою відпові-
дного року (кварталу). 

Середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економіч-
ної діяльності, визначається Держкомстатом. 

У разі призначення пенсій працівникам, які протягом року зайняті 
тільки на сезонних роботах і виявили бажання обчислювати пенсію із 
заробітку за періоди роботи, передбачені пунктом 2 Прикінцевих поло-
жень Закону України від 22 травня 2003 р. № 854-IV «Про внесення 
змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення», їхній середньомі-
сячний заробіток визначається шляхом ділення суми заробітку за 
останні 2,3 або 4 повні сезони відповідно на 24, 36 або 48 календарних 
місяців із застосуванням положень, передбачених пунктами 3 і 4 цього 
Порядку. 

У разі визначення середньомісячного заробітку особам, які подали 
дані про заробітну плату за період роботи як на сезонних, так і на інших 
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(несезонних) роботах, заробітна плата за період роботи на сезонних ро-
ботах визначається з урахуванням положень пунктів 2–4 цього Порядку 
та додається до суми заробітку за інші роботи, після чого визначається 
середньомісячний заробіток відповідно до статті 65 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення». 

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України щодо 
підвищення рівня пенсійного забезпечення в області проведені перера-
хунки пенсій з 1 травня п.р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2012 року №327 «Про підвищення рівня соціаль-
ного захисту населення». 

Пенсії, призначені (перераховані) до 2008 року із застосуванням 
показників середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну 
застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, 
за 2005–2006 роки відповідно до Законів України «Про загальнообов'я-
зкове державне пенсійне страхування» і «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (особам із 
числа військовослужбовців строкової служби та членам їхніх сімей) та 
із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників, за-
йнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському госпо-
дарстві, за 2003–2006 роки відповідно до Закону України «Про наукову 
і науково-технічну діяльність», перераховуються із застосуванням пока-
зників відповідно середньої заробітної плати (доходу) у середньому на 
одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові 
внески, за 2007 рік та середньої заробітної плати працівників, зайнятих 
у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за 
2007 рік. 

Пенсії особам із числа військовослужбовців строкової служби та 
членам їхніх сімей, призначені до 2007 року, відповідно до Закону 
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової слу-
жби, та деяких інших осіб» без застосування показників середньої заро-
бітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в ціло-
му в Україні, з якої сплачено страхові внески, перераховуються у по-
рядку, встановленому абзацом першим цього пункту, із застосуванням 
показника середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну 
застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, 
за 2007 рік. 

Пенсії, призначені до 1 травня 2012 р. відповідно до Законів Укра-
їни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (за на-
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явності страхового стажу у чоловіків – не менш як 25 років, у жінок – 
не менш як 20 років), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб» (особам із числа військовос-
лужбовців строкової служби та членам їхніх сімей), «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність» та «Про пенсійне забезпечення» (одержува-
чам соціальних пенсій), підвищуються таким чином, щоб розмір підви-
щення з урахуванням перерахунку, проведеного відповідно до пункту 1 
цієї постанови, становив не менш як 100 гривень, для пенсій, призначе-
них відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» у осіб, які не мають страхового стажу: чоловіки 
– 25 років, жінки – 20 років, – 50 гривень, для соціальних пенсій – 30 
гривень. 

Підвищення встановлюється до розміру пенсії (з урахуванням над-
бавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та 
пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат до пенсій, 
встановлених законодавством, і сум індексації), що склався станом на 
30 квітня 2012 року. 

Установлено доплату до підвищення, яке встановлюється до пен-
сії, або щомісячного довічного грошового утримання чи державної со-
ціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до час-
тини четвертої статті 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» та частини другої статті 63 Закону 
України «Про жертви нацистських переслідувань», для того щоб розмір 
зазначеного підвищення становив особам, нагородженим орденами і 
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну 
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, 20 відсотків 
прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили 
працездатність, іншим особам, зазначеним у згаданих статтях, – 15 від-
сотків прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які 
втратили працездатність. 

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» передбачено щорічне підвищення трудових пенсій у зв'я-
зку зі зростанням середньомісячної заробітної плати в Україні порівня-
но з попереднім роком. Зокрема, визначено, що пенсії підвищуються на 
коефіцієнт, який дорівнює не менше ніж 20% темпів зростання заробіт-
ної плати в Україні. 

У такому ж порядку підвищуються пенсії, призначені відповідно 
до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
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явності страхового стажу у чоловіків – не менш як 25 років, у жінок – 
не менш як 20 років), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб» (особам із числа військовос-
лужбовців строкової служби та членам їхніх сімей), «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність» та «Про пенсійне забезпечення» (одержува-
чам соціальних пенсій), підвищуються таким чином, щоб розмір підви-
щення з урахуванням перерахунку, проведеного відповідно до пункту 1 
цієї постанови, становив не менш як 100 гривень, для пенсій, призначе-
них відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» у осіб, які не мають страхового стажу: чоловіки 
– 25 років, жінки – 20 років, – 50 гривень, для соціальних пенсій – 30 
гривень. 

Підвищення встановлюється до розміру пенсії (з урахуванням над-
бавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та 
пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат до пенсій, 
встановлених законодавством, і сум індексації), що склався станом на 
30 квітня 2012 року. 

Установлено доплату до підвищення, яке встановлюється до пен-
сії, або щомісячного довічного грошового утримання чи державної со-
ціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до час-
тини четвертої статті 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» та частини другої статті 63 Закону 
України «Про жертви нацистських переслідувань», для того щоб розмір 
зазначеного підвищення становив особам, нагородженим орденами і 
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну 
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, 20 відсотків 
прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили 
працездатність, іншим особам, зазначеним у згаданих статтях, – 15 від-
сотків прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які 
втратили працездатність. 

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» передбачено щорічне підвищення трудових пенсій у зв'я-
зку зі зростанням середньомісячної заробітної плати в Україні порівня-
но з попереднім роком. Зокрема, визначено, що пенсії підвищуються на 
коефіцієнт, який дорівнює не менше ніж 20% темпів зростання заробіт-
ної плати в Україні. 

У такому ж порядку підвищуються пенсії, призначені відповідно 
до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
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статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб» (особам з числа військовос-
лужбовців строкової служби та членам їхніх сімей). 

Розмір і порядок такого підвищення пенсій визначаються за рі-
шенням Кабінету Міністрів України. 

Державною службою статистики зафіксовано темп зростання се-
редньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників у 
2011 році по відношенню до 2010 року на рівні 117,6 %. 

У 2012 році постанову про підвищення розміру пенсій у зв'язку із 
зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника 
Кабінет Міністрів України прийняв 26 березня (№257). Згідно з цією 
постановою для підвищення вищезазначених пенсій з 1 березня 2012 
року застосовується коефіцієнт 1,0352, що відповідає 20% темпу зрос-
тання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Украї-
ні. 

Перерахунку підлягають пенсії, розмір яких протягом року зріс 
менш ніж на 3,52 %. 

Право на підвищення пенсії з 1 березня 2012 року мають 69 тис. 
пенсіонерів Черкащини. Перерахунок їхньої пенсії проведено органами 
Пенсійного фонду України в автоматизованому режимі. Виплату пенсії 
з урахуванням встановленого підвищення проведено в квітні. 

З 1 квітня 2012 року підвищені пенсійні виплати,розмір яких зале-
жить від величини прожиткового мінімуму.  

З 1 квітня 2012 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили 
працездатність, збільшено з 822 грн. до 838 грн. У зв’язку з цим прове-
дено черговий перерахунок пенсій та надбавок і підвищень до пенсій, 
розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема: 

Мінімальний розмір пенсії за віком та пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника на одного утриманця, призначених відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з 1 
квітня становить 838 грн., пенсії у зв’язку з втратою годувальника на 
двох утриманців – 1005,60 грн., на трьох і більше – 1257 грн. Перерахо-
вано також надбавки до пенсій за понаднормовий стаж (які обчислені, 
виходячи із розміру прожиткового мінімуму). Перерахунки мінімально-
го розміру пенсій за віком та надбавки за понаднормативний стаж у 
зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму проводяться 
непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють, пенсія перера-
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ховується після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового міні-
муму, що встановлений на дату звільнення, для осіб, які втратили пра-
цездатність. 

Якщо ж щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає прожит-
кового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили праце-
здатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допо-
мога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму не-
залежно від факту роботи. Тому і працюючі і непрацюючі пенсіонери 
будуть отримувати пенсію у розмірі не менше прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність. 

1. Шахтарі, на яких поширюється чинність Закону України «Про 
підвищення престижності шахтарської праці», у квітні отримають пен-
сію у розмірі не менше ніж 2514 грн. 

2. Мінімальна пенсійна виплата (без урахування пенсій за особли-
ві заслуги) інвалідам війни та інвалідам з числа учасників ліквідації на-
слідків аварії на ЧАЕС (ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи») з 1 квітня складає: для інвалідів І групи 2388,30 грн, ІІ групи – 
2136,90 грн, ІІІ групи – 1885,50 грн, учасників бойових дій – 
1382,70 грн. 

3. З 1 квітня також перераховані: 
- мінімальні розміри пенсій, обчислених відповідно до Закону 

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової слу-
жби, та деяких інших осіб»; 

- надбавки, підвищення, додаткові пенсії та інші виплати, розмір 
яких обчислюється виходячи із розміру прожиткового мінімуму (під-
вищення до пенсії ветеранам війни, дітям війни, жертвам нацистських 
переслідувань, додаткова пенсія постраждалим внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи, надбавки до пенсії донорам, пенсії за особливі заслуги 
та ін.). 

Приклад. Пенсію жінці призначено у 2011 році виходячи з: 
страхового стажу 40 років 2 місяці (коефіцієнт стажу – 0,54225), 

порахованого по листопад 2011 року включно; 
заробітної плати 2500 грн, обчисленої з урахуванням середньої за-

робітної плати, з якої сплачені внески, за 2010 рік, а саме 1573,99 грн, та 
індивідуального коефіцієнта зарплати пенсіонера –1,58832.  
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ховується після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового міні-
муму, що встановлений на дату звільнення, для осіб, які втратили пра-
цездатність. 

Якщо ж щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає прожит-
кового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили праце-
здатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допо-
мога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму не-
залежно від факту роботи. Тому і працюючі і непрацюючі пенсіонери 
будуть отримувати пенсію у розмірі не менше прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність. 

1. Шахтарі, на яких поширюється чинність Закону України «Про 
підвищення престижності шахтарської праці», у квітні отримають пен-
сію у розмірі не менше ніж 2514 грн. 

2. Мінімальна пенсійна виплата (без урахування пенсій за особли-
ві заслуги) інвалідам війни та інвалідам з числа учасників ліквідації на-
слідків аварії на ЧАЕС (ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи») з 1 квітня складає: для інвалідів І групи 2388,30 грн, ІІ групи – 
2136,90 грн, ІІІ групи – 1885,50 грн, учасників бойових дій – 
1382,70 грн. 

3. З 1 квітня також перераховані: 
- мінімальні розміри пенсій, обчислених відповідно до Закону 

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової слу-
жби, та деяких інших осіб»; 

- надбавки, підвищення, додаткові пенсії та інші виплати, розмір 
яких обчислюється виходячи із розміру прожиткового мінімуму (під-
вищення до пенсії ветеранам війни, дітям війни, жертвам нацистських 
переслідувань, додаткова пенсія постраждалим внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи, надбавки до пенсії донорам, пенсії за особливі заслуги 
та ін.). 

Приклад. Пенсію жінці призначено у 2011 році виходячи з: 
страхового стажу 40 років 2 місяці (коефіцієнт стажу – 0,54225), 

порахованого по листопад 2011 року включно; 
заробітної плати 2500 грн, обчисленої з урахуванням середньої за-

робітної плати, з якої сплачені внески, за 2010 рік, а саме 1573,99 грн, та 
індивідуального коефіцієнта зарплати пенсіонера –1,58832.  
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Розмір пенсії з 01.10.2013 р. становить 1512,43 грн (2500 грн х 
0,54225 = 1355,63 грн + 156,80 грн (784 грн х 20% – підвищення за 20 
років стажу понад 20 років). 

Якщо пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну 
плату, яка призвела до зменшення індивідуального коефіцієнта зарпла-
ти, то у грудні 2013 року їй доцільно здійснити перерахунок пенсії з 
урахуванням лише 24 місяців страхового стажу. 

Перерахунок буде здійснений виходячи з: 
страхового стажу 42 роки 2 місяці (коефіцієнт стажу – 0,56925); 
заробітної плати - 2500 грн. 
Розмір пенсії становитиме – 1599,13 грн (2500 х 0,56925 = 

=1423,13 грн + 176 грн (800 грн х 22% - підвищення за 22 роки стажу 
понад 20 років). 

Якщо пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну 
плату, яка привела до збільшення індивідуального коефіцієнта зарпла-
ти, наприклад, до 1,85421, то у грудні 2013 року їй доцільно здійснити 
перерахунок пенсії з урахуванням і 24 місяців страхового стажу і заро-
бітної плати за цей період. 

Перерахунок буде здійснений виходячи з: 
страхового стажу 42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу – 

0,56925); 
заробітної плати – 2918,51 грн (1573,99 грн х 1,85421) 
Розмір пенсії становитиме - 1757,36 грн (2918,51 грн х 0,56925 = 

=1661,36 грн + 96 грн (800 грн х 12% - підвищення за 12 років стажу 
понад 30 років); 

Доцільність перерахунку пенсії з урахуванням і стажу і заробітної 
плати, одержаних після призначення (попереднього перерахунку) пен-
сії, необхідно буде визначати в кожному конкретному випадку. Це обу-
мовлено тим, що у разі перерахунку пенсії з урахуванням заробітної 
плати, одержаної після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, 
будуть застосовуватися норми статті 28 в редакції Закону 3668 щодо 
збільшення страхового стажу для визначення мінімальної пенсії за ві-
ком та відповідного підвищення пенсії за страховий стаж для жінок по-
над 30 років, а для чоловіків – понад 35 років. 

Так, якщо у вищенаведеному прикладі пенсіонерка після призна-
чення пенсії одержувала заробітну плату, яка привела до збільшення 
індивідуального коефіцієнта зарплати, наприклад, до 1,65421, їй все ж 
таки у грудні 2013 року доцільно здійснити перерахунок пенсії лише з 
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урахуванням 24 місяців страхового стажу. У цьому випадку розмір пен-
сії становитиме 1599,13 грн (розрахунок вище). У разі перерахунку пен-
сії з урахуванням у тому числі заробітку, розмір пенсії становитиме 
1578,16 грн. 

Розрахунок пенсії з урахуванням і стажу і зарплати, одержаних пі-
сля призначення пенсії: 

страховий стаж - 42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу – 
0,56925); 

заробітна плата – 2603,71 грн (1573,99 грн х 1,65421) 
Розмір пенсії – 1578,16 грн (2603,71 грн х 0,56925 =1482,16 грн +  

+96 грн (800 грн х 12% - підвищення за 12 років стажу понад 30 років). 
Такий же принцип закладений в порядок проведення перерахунку 

пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність». Так, змінами до статті 24 цього Закону пе-
редбачено, що пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до 
цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрак-
том) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули 
не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії 
з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Пере-
рахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-
педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної 
плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою – сьо-
мою цієї статті, із застосуванням показника середньої заробітної плати 
(доходу), який враховувався під час призначення (попереднього пере-
рахунку) пенсії. 

З 1 січня 2013 року Верховною Радою України прийнято Закон 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», яким затвер-
джено нові розміри соціальних стандартів: розміри прожиткових міні-
мумів для різних категорій громадян та розмір мінімальної заробітної 
плати. 

Так, у січні 2013 року громадянам буде забезпечено перерахунок 
пенсій, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність у розмірі 894,00 грн. Мінімальний розмір пенсії за віком, 
яка призначена до 1 жовтня 2011 року, відповідно до статті 28 Закону 
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за 
наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу, та міні-
мальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з ура-
хуванням стажу та заробітку після 1 жовтня 2011 року, за наявності у 
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урахуванням 24 місяців страхового стажу. У цьому випадку розмір пен-
сії становитиме 1599,13 грн (розрахунок вище). У разі перерахунку пен-
сії з урахуванням у тому числі заробітку, розмір пенсії становитиме 
1578,16 грн. 

Розрахунок пенсії з урахуванням і стажу і зарплати, одержаних пі-
сля призначення пенсії: 

страховий стаж - 42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу – 
0,56925); 

заробітна плата – 2603,71 грн (1573,99 грн х 1,65421) 
Розмір пенсії – 1578,16 грн (2603,71 грн х 0,56925 =1482,16 грн +  

+96 грн (800 грн х 12% - підвищення за 12 років стажу понад 30 років). 
Такий же принцип закладений в порядок проведення перерахунку 

пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність». Так, змінами до статті 24 цього Закону пе-
редбачено, що пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до 
цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрак-
том) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули 
не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії 
з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Пере-
рахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-
педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної 
плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою – сьо-
мою цієї статті, із застосуванням показника середньої заробітної плати 
(доходу), який враховувався під час призначення (попереднього пере-
рахунку) пенсії. 

З 1 січня 2013 року Верховною Радою України прийнято Закон 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», яким затвер-
джено нові розміри соціальних стандартів: розміри прожиткових міні-
мумів для різних категорій громадян та розмір мінімальної заробітної 
плати. 

Так, у січні 2013 року громадянам буде забезпечено перерахунок 
пенсій, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність у розмірі 894,00 грн. Мінімальний розмір пенсії за віком, 
яка призначена до 1 жовтня 2011 року, відповідно до статті 28 Закону 
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за 
наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу, та міні-
мальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з ура-
хуванням стажу та заробітку після 1 жовтня 2011 року, за наявності у 
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чоловіків 35, а у жінок – 30 років страхового стажу,  встановлюється на 
рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 
894,00 грн, та за кожний рік понад 25 років (призначених до 01.10.2011) 
або 35 років (призначених, перерахованих після 01.10.2011) для чолові-
ків та 20 років (призначених до 01.10.2011) або 30 років (призначених, 
перерахованих після 01.10.2011) для жінок розмір пенсії збільшується 
на 1 відсоток від розміру пенсії, яка обчислена відповідно до статті 27, 
але не більше 1 відсотка від цього ж прожиткового мінімуму. 

Працюючим пенсіонерам або тим, які провадять діяльність, 
пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внес-
ку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розмір пен-
сії не перераховується у разі збільшення розміру прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездатність. 

При цьому, якщо розмір пенсійної виплати для працюючих пенсі-
онерів з урахуванням перерахованих надбавок, підвищень, додаткових 
пенсій, сум індексацій, цільової грошової допомоги, інших доплат та 
без урахування пенсії за особливі заслуги, менше прожиткового міні-
муму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна 
адресна допомога в сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму 
(894,00 грн). 

Якщо пенсія по втраті годувальника призначена на двох і більше 
утриманців, і один з яких працює, то розмір пенсії, обчислений відпові-
дно до статті 28 не перераховується. 

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, з 01.01.2013 року – 894,00 грн провадиться перераху-
нок: 

- підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів 
війни, гарантій їх соціального захисту» (підвищень інвалідам війни, 
учасникам бойових дій, подружжю загиблих (померлих) ветеранів вій-
ни, учасникам війни та учасникам війни, нагородженим медалями); 

- мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової 
служби та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та 
деяких інших осіб»; 

- мінімальних розмірів пенсій по втраті годувальника, які призна-
чаються членам сімей військовослужбовців; 

- мінімальних розмірів пенсій по втраті годувальника (з січня 2013 
року на 1-го непрацездатного – пенсія не може бути нижчою за 894,00 
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грн, на 2-х – за 1072,80 грн (894,00 грн х 120%), на 3-х і більше – за 
1341,00 грн (894,00 грн х 150%)); 

- надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких ін-
ших осіб» (з січня 2013 року – 447,00 грн); 

- підвищень, передбачених Законом України «Про жертви нацист-
ських переслідувань»; 

- додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної 
виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про 
статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи»; 

- державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни; 
- пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про 

пенсії за особливі заслуги перед Україною» тощо. 
Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, інвалідам війни та учасникам бойових дій щомісячний 
розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додатко-
вих пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат 
до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслу-
ги перед Україною) в січні 2013 року не може бути нижчим ніж: 

- у інвалідів 1 групи – 2547,90 грн (894,00 грн х 285%); 
- у інвалідів 2 групи – 2279,70 грн (894,00 грн х 255%); 
- у інвалідів 3 групи – 2011,50 грн (894,00 грн х 225%); 
- у учасників бойових дій – 1475,10 грн (894,00 грн х 165%). 
Провадиться перерахунок надбавки дітям війни у розмірі 7 відсот-

ків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, яка з 
1 січня 2013 року становить 62,58 грн (894,00 грн х 7%). 

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, інвалідам – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чо-
рнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалід-
ності з Чорнобильською катастрофою щомісячний розмір пенсійних 
виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільо-
вої грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, вста-
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- у інвалідів 2 групи – 2279,70 грн (894,00 грн х 255%); 
- у інвалідів 3 групи – 2011,50 грн (894,00 грн х 225%); 
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грн, на 2-х – за 1072,80 грн (894,00 грн х 120%), на 3-х і більше – за 
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Перераховуються також з 1 січня 2013 року пенсії непрацюючим 
шахтарям відповідно до Закону України «Про підвищення престижнос-
ті шахтарської праці». Згідно із цим Законом, мінімальний розмір пенсії 
шахтаря (чоловіки, що мають стаж підземної роботи 15 років і більше, 
жінки – 7,5 років і більше) не може бути меншим за три прожиткових 
мінімуми (з 01.01.2013 – 894,00 грн х 3 = 2682,00 грн). 

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в роз-
рахунку на місяць з 01.01.2013 – 1108,00 грн провадиться перерахунок 
надбавки, передбаченої Законом України «Про донорство крові та її 
компонентів», яка становить з січня 2013 року 110,80 грн (1108,00 грн х 
10%). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 
«Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено збільшення міні-
мальної пенсії інвалідам-чорнобильцям. 

Так, з 1 січня 2013 року для інвалідів, щодо яких встановлено при-
чинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, розмір 
пенсії не може бути нижче: 

у інвалідів I групи – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (1341,00 грн); 

у інвалідів II групи – 125% прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (1117,50 грн); 

у інвалідів III групи – 110% прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (983,40 грн). 

Розмір додаткової пенсії для інвалідів, щодо яких встановлено 
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з 1 сі-
чня 2013 року становитиме: 

інвалідам I групи – 321,84 грн (894,00 грн х 36%); інвалідам II гру-
пи – 214,56 грн (894,00 грн х 24%); інвалідам III групи – 160,92 грн 
(894,00 грн х 18%). 

Розміри додаткової пенсії особам, що належать до категорій 2-4 з 
1 січня 2013 року становитиме: 

2 категорія – 160,92 грн (894,00 грн х 18%); 3 категорія – 107,28 
грн (884,00 грн х 12%); 4 категорія – 53,64 грн (894,00 грн х 6%). 

З 1 січня 2013 року набирає чинності Закон України “Про внесення 
змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціа-
льного захисту», яким передбачено встановлення підвищень ветеранам 
війни, які визнані учасниками бойових дій у період Великої Вітчизняної 
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війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, та інваліда-
ми війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, 
в розмірі, передбаченому законом для інвалідів війни I групи, тобто 
447,00 грн (894,00 грн х 50%). 

Перерахунок вищезазначених виплат здійснено в автоматизовано-
му режимі за матеріалами пенсійних справ.  

7.2. Порядок нарахування надбавки до пенсії за роботу 
після досягнення пенсійного віку 

Нарахування надбавки до пенсії за роботу після досягнення пен-
сійного віку (далі – надбавка) здійснюється відповідно до пунктів «г» і 
«д» частини першої статті 21 Закону України «Про пенсійне забезпе-
чення». 

Пенсіонерам, яким пенсія призначена при неповному стажі робо-
ти, надбавка не нараховується. При визначенні права на надбавку до 
стажу роботи, який дає право на надбавку, зараховується будь-яка ро-
бота, передбачена статтею 56 Закону, за умови сплати страхових внес-
ків до Пенсійного фонду, в тому числі робота на умовах неповного ро-
бочого часу, час тимчасової непрацездатності та відпустки без збере-
ження заробітної плати, передбачені законодавством. 

Надбавка нараховується за повний рік роботи (12 місяців). Пільго-
ве обчислення стажу при цьому не застосовується. Надбавка нарахову-
ється в розмірі 10 відсотків основного розміру пенсії (без урахування 
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, доплат та державної допомоги), 
який одержує особа, за кожний повний рік роботи після досягнення пе-
нсійного віку. 

Якщо пенсіонер відпрацював неповний рік у зв’язку з ліквідацією, 
реорганізацією, банкрутством чи перепрофілюванням підприємства, 
установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників 
(пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України) чи звільненням з 
роботи за станом здоров’я (пункт 2 статті 40 Кодексу законів про працю 
України), розмір надбавки за роботу протягом неповного року обчис-
люється пропорційно відпрацьованому часу таким чином: розмір над-
бавки за повний рік ділиться на 12, отримана сума множиться на число 
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відпрацьованих повних місяців. При цьому період понад 15 календар-
них днів округлюється до повного місяця, а період до 15 днів включно 
не враховується. 

Загальний розмір надбавки не може перевищувати 40 відсотків ос-
новного розміру пенсії (без урахування надбавок, підвищень, додатко-
вої пенсії, доплат та державної допомоги). 

Заява про одержання пенсії з більш пізнього строку з метою нара-
хування надбавки подається працівником власнику підприємства, уста-
нови, організації або уповноваженому ним органу. Власник або уповно-
важений ним орган подає зазначену заяву разом з іншими необхідними 
для призначення пенсії документами до органів Пенсійного фонду 
України. 

Орган Пенсійного фонду приймає рішення про призначення пенсії 
і одночасно видає розпорядження про її невиплату у зв’язку з продов-
женням роботи з метою нарахування надбавки. Копія розпорядження 
надсилається заявнику. 

У разі подання пенсіонером заяви про відмову одержувати пенсію 
в період роботи з метою нарахування надбавки орган Пенсійного фонду 
видає розпорядження про припинення виплати пенсії. Копія розпоря-
дження надсилається заявнику. Заяви пенсіонерів, які в період роботи 
відмовилися одержувати пенсію, а також осіб, які виявили бажання 
працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, реєструються 
в журналі реєстрації рішень відповідного органу Пенсійного фонду та 
зберігаються у пенсійних справах. Орган Пенсійного фонду видає роз-
писку із зазначенням дати реєстрації заяви заявнику або представнику 
відповідного підприємства, установи, організації. 

За певних умов надбавка нараховується на підставі заяви про від-
новлення виплати пенсії та документів про роботу після призначення 
пенсії (трудової книжки). 

Орган Пенсійного фонду в 5-денний строк після одержання заяви 
про відновлення виплати пенсії видає розпорядження про відновлення 
виплати пенсії та нарахування надбавки до неї. Надбавка нараховується 
з дати, зазначеної в заяві, але не раніше дня її подання. 
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7.3. Шляхи розвитку державного пенсійного  
забезпечення в Україні 

Євроінтеграційні орієнтири України, посилення соціальної спря-
мованості ринкових перетворень вимагають, щоб соціально-економічна 
політика держави та діяльність уряду щодо її реалізації були спрямовані 
на досягнення європейських стандартів якості життя та загальнолюдсь-
ких цінностей. Це передбачає надійний соціальний захист населення і 
належне пенсійне забезпечення як один із визначальних чинників сус-
пільного добробуту. В даному аспекті ефективність функціонування 
пенсійної системи та її реформування стають важливою умовою суспі-
льного розвитку і соціальних перетворень. Досі чинна система держав-
ного пенсійного забезпечення в Україні не відповідає цим вимогам. 
Проведення пенсійної реформи потребує вирішення багатьох проблем, 
серед яких слід виокремити такі: низьку частку заробітної плати у вало-
вому внутрішньому продукті (ВВП); недостатній для якісного життя 
розмір пенсій багатьох категорій пенсіонерів; невідповідність системи 
управління пенсійними ресурсами принципам соціального партнерства; 
недосконалість законодавчої бази [79]. 

Пенсійне забезпечення є домінуючою складовою соціального за-
безпечення населення і виступає як базова і важлива гарантія стабільно-
го розвитку суспільства, оскільки охоплює одночасно інтереси як пра-
цездатного, так і непрацездатного населення. Саме пенсійне забезпе-
чення розглядається як особливий складовий елемент соціальної функ-
ції держави і разом з тим як сукупність методів задоволення матеріаль-
них потреб тих верств населення, які, відповідно до чинного законодав-
ства, мають право на отримання пенсії [71, с. 75]. 

Пенсійна система за своєю структурою та внутрішнім змістом є 
досить складним і специфічним комплексом економічних відносин та 
фінансових механізмів, за допомогою яких здійснюється формування і 
використання пенсійних фондів та створюються певні умови для пен-
сійного забезпечення відповідних категорій населення. Пенсійне забез-
печення і пенсійна система перебувають під впливом пенсійної політи-
ки, напрями і зміст якої залежать не тільки від фінансово-економічних 
можливостей держави, але й від співвідношення соціальних інтересів, 
мотивації уряду, ідеології і політики правлячих партій та активності 
громадянського суспільства. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Державне пенсійне забезпечення охоплює процес формування і 
використання бюджету Пенсійного фонду України. Основним видом 
пенсійного забезпечення є пенсія, наукове тлумачення та природа якої є 
дискусійними, тому більш точним визначенням пенсії ми вважаємо та-
ке: пенсія – це гарантована регулярна грошова виплата для забезпече-
ності громадян у старості, у разі інвалідності, втрати годувальника на 
принципах соціальної солідарності, бюджетного субсидування і нако-
пичення [43]. 

Усвідомлення механізмів дії і реформування пенсійної системи в 
Україні стає можливим на підґрунті творчого осмислення багатого сві-
тового досвіду пенсійного забезпечення різних країн світу і зіставлення 
їх із концепціями соціальних реформ, закладених Бісмарком та Бевері-
джем. Загальносвітові тенденції реформування державних пенсійних 
систем передбачають: підвищення пенсійного віку; надання можливості 
диверсифікованого інвестування існуючих цільових фондів, зміну бази 
для нарахування розміру пенсії (наприклад, підвищення страхового 
стажу, що враховується при обчисленні пенсії). Одночасно уряди при-
ймають ще ряд заходів і, зокрема, щодо призупинення зростання та ско-
рочення державного боргу з тією метою, щоб на майбутнє вивільнити 
кошти на соціальні цілі. 

У процесі дослідження еволюції державного пенсійного забезпе-
чення були встановлені три групи факторів – макроекономічні, демо-
графічні і фінансово-економічні, що спричинили кризу Пенсійного фо-
нду України і обумовили необхідність кардинальної перебудови пен-
сійного забезпечення [72, с. 74]. З 2004 року в Україні розпочата пен-
сійна реформа, результатом якої повинен бути розвиток повноцінної 
трирівневої системи пенсійного забезпечення, що базується на засадах 
соціального страхування. Її домінуючою складовою є державне пенсій-
не забезпечення у формі солідарної та накопичувальної підсистем. 

Результати проведеного порівняльного аналізу динаміки надхо-
джень до бюджету Пенсійного фонду засвідчують значне зростання 
їхніх обсягів (з 18,8 млрд грн у 2001 році до 65,7 млрд грн у 2009 році), 
а також їхньої частки у ВВП, відповідно, з 9,2 до 15,5 % (рис. 7.1) [58]. 
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Рис. 7.1. Динаміка доходів Пенсійного фонду України 
Джерело: [72, с. 75] 

Дослідження показало, що основним джерелом власних доходів є 
страхові внески і позитивна динаміка їхніх обсягів, обумовлена як зрос-
танням чисельності платників (страхувальників) з 1,9 млн осіб у 2001 
році до 2,8 млн осіб у 2009 р., чисельності працюючих (застрахованих) 
– з 15,364 млн осіб до 15,424 млн осіб, так і значною мірою зростанням 
обсягу фонду оплати праці майже у 2,5 раза. Здобувач зазначає, що фо-
рмування доходів Фонду супроводжувалось значними втратами, 
пов’язаними із: законодавчим зменшенням бази справляння страхових 
внесків, існуючими пільгами, обранням значною кількістю роботодав-
ців спрощеної системи оподаткування, незадовільним виконанням своїх 
зобов’язань державними цільовими фондами, підприємствами, науко-
вими установами. 

Порівняльний аналіз використання коштів бюджету Пенсійного 
фонду України показує значне зростання у 2001–2010 рр. обсягів видат-
ків – з 18,21 млрд. грн. у 2001 р. до 89,2 млрд. грн. у 2010 р. (приблизно 
у 5,4 раза). Структура видатків наведена на рис.2, пенсійні виплати 
складають 87,5% у загальному обсязі видатків Пенсійного фонду Укра-
їни [58]. 
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Темпи зростання видатків Пенсійного фонду України, що є факти-
чно видатками на споживання, за період з 2001 по 2009 роки переви-
щують темпи зростання фонду оплати праці, основну базу обчислення 
страхових внесків та темпи зростання ВВП. Прийняття законодавчих 
актів, що впливають на процес формування і виконання бюджету Пен-
сійного фонду, порушення принципів економічної залежності видатків 
від отриманих доходів та обсягів ВВП викликали дефіцит бюджету Пе-
нсійного фонду в 2008 році у розмірі 20%, а в 2009 – 10% і, як наслідок, 
значну потребу у короткострокових запозиченнях на покриття касових 
розривів, унеможливили формування фінансового резерву [61]. 

Проведений аналіз показав, що основними чинниками додаткового 
навантаження на Пенсійний фонд і його розбалансування є: 

- законодавче збереження покриття витрат на виплату пенсій за 
вислугу років за рахунок власних доходів та фінансування цільової 
грошової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам; 

- покладання на власні кошти Пенсійного фонду видатків з ви-
плати пенсій, надбавок, допомоги, джерелом яких є кошти державного 
бюджету. 

Найбільшими недоліками використання бюджету Пенсійного фон-
ду можна вважати такі [72, с. 76]: 

– реформування пенсійної системи не було апробовано, внаслі-
док чого середньооплачувана категорія працівників отримала низькі 
розміри пенсій, що можна вважати порушенням соціальної справедли-
вості; 

- практика дотацій до пенсій, недосконалість законодавчої бази 
та існування понад 30 законів, якими встановлюються особливі умови 
пенсійного забезпечення певних категорій громадян, що призводить до 
непропорційного співвідношення мінімальної та середньої пенсій за 
віком окремих категорій пенсіонерів (до 40 разів) і суперечить ст. 24 
Конституції України; 

- відстрочення на дев’ять років перекладання на підприємства з 
особливо шкідливими умовами праці пільгових пенсій; 

- значним зростанням адміністративних і управлінських витрат. 
З огляду на результати дослідження та враховуючи світовий досвід 

підготовки та здійснення пенсійних реформ, для забезпечення резервів 
зростання доходів Пенсійного фонду та вдосконалення механізму вико-
ристання коштів вважаємо за доцільне провести ряд заходів: підвищити 
межу пенсійного віку, впроваджуючи його поступово відповідно до ак-
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туарно розрахованих сценаріїв, припинити практику фінансування піль-
гових пенсій за рахунок страхових внесків, ввести єдиний метод визна-
чення середнього заробітку для призначення пенсій за вибором реципі-
єнта та запровадити вказані зміни у відповідно розробленому Пенсій-
ному кодексі. 

З метою подолання та попередження проблем дефіцитності Пен-
сійного фонду України і диверсифікації ризиків, забезпечення зростан-
ня його доходів і формування резервного фонду для запровадження на-
копичувальної системи запропоновано здійснити комплекс таких захо-
дів [72, с. 76]: 

1) перевести на загальні умови сплати до Пенсійного фонду 
суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему 
оподаткування, платників єдиного і фіксованого податку; 

2) законодавчо визначити джерела відшкодування видатків Пен-
сійного фонду з виплати пільгових пенсій, а також різниці між науко-
вими і трудовими пенсіями для ліквідованих підприємств та небюджет-
них наукових установ, що спричиняє додаткове навантаження на власні 
кошти Пенсійного фонду; 

3) 3) погасити і в подальшому попереджувати заборгованість дер-
жавного бюджету і державних цільових фондів перед Пенсійним фон-
дом України. Забезпечити своєчасне і повне фінансування ними випла-
ти пенсій. Скасувати існуючу практику непрямої фінансової підтримки 
державних підприємств шляхом прийняття рішень щодо масового спи-
сання їхніх боргів перед Пенсійним фондом. За наявності безнадійної 
заборгованості збитки Пенсійному фонду відшкодовувати з державного 
бюджету. 

З метою зменшення фінансового навантаження на солідарну сис-
тему та стимулювання роботодавців до запровадження превентивних 
заходів щодо покращення умов праці запропоновано: запровадити соці-
альне страхування щодо пільгового пенсійного забезпечення громадян, 
які працюють у шкідливих та інших особливих умовах, через 
обов’язкову професійну пенсійну систему, яка повинна базуватись на 
актуарних розрахунках, соціальних та медичних критеріях оцінки ризи-
ку втрати працездатності [72, с. 77]. 

Розвиток пенсійної системи не може здійснюватись без істотного 
реформування оплати праці, збільшення її частки в структурі ВВП та 
собівартості продукції, а також підвищення рівня заробітної плати як 
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туарно розрахованих сценаріїв, припинити практику фінансування піль-
гових пенсій за рахунок страхових внесків, ввести єдиний метод визна-
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сійного фонду України і диверсифікації ризиків, забезпечення зростан-
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державних підприємств шляхом прийняття рішень щодо масового спи-
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З метою зменшення фінансового навантаження на солідарну сис-
тему та стимулювання роботодавців до запровадження превентивних 
заходів щодо покращення умов праці запропоновано: запровадити соці-
альне страхування щодо пільгового пенсійного забезпечення громадян, 
які працюють у шкідливих та інших особливих умовах, через 
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ку втрати працездатності [72, с. 77]. 

Розвиток пенсійної системи не може здійснюватись без істотного 
реформування оплати праці, збільшення її частки в структурі ВВП та 
собівартості продукції, а також підвищення рівня заробітної плати як 
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основи сплати страхових внесків. Запропоновано подальше реформу-
вання заробітної плати здійснювати шляхом: 

- запровадження єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників бюджетної сфери; 

- встановлення мінімальної заробітної плати на рівні не нижче від 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб [78]. 

 
Запитання  д л я  с амоп ер е в iр ки  

 
1. Що таке індексація та перерахунок пенсій? 
2. Які причини перерахунку пенсій? 
3. Як здійснюється нарахування надбавки до пенсії за роботу після досягнення 

пенсійного віку? 
4. Охарактеризуйте державні заходи з підвищення розміру пенсій у зв’язку із 

зростанням середньомісячної заробітної плати у 2012 році. 
5. Визначте фактори, що спричинили кризу Пенсійного фонду України.  
6. Які недоліки використання бюджету Пенсійного фонду?  
7. Охарактеризуйте тенденції та шляхи розвитку державного пенсійного забез-

печення в Україні. 
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ПРАКТИКУМ 

Приклади розв’язання практичних завдань1 

Приклад 1 
Громадянин К. одержує пенсію з 1993 року. У 2009 році він зро-

бив черговий перерахунок. 10 серпня 2011 року знову звернувся із за-
явою про перерахунок пенсії. Громадянин К. має страховий стаж 50 
років 1 місяць, одержує надбавку як дитина війни, коефіцієнт заробітної 
плати становить 2,00460. Який розмір пенсії він має одержувати?  

Розв’язання 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування» розмір пенсії за віком визначається за 
формулою:  

П = Зп х Кс, 
де П – розмір пенсії у гривнях; Зп – заробітна плата (дохід) застрахова-
ної особи, визначена відповідно до статті 40 цього закону, з якої обчис-
люється пенсія, у гривнях; Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахо-
ваної особи, визначений відповідно до статті 25 цього закону. 

Для осіб, яким пенсію призначено до набуття чинності Закону 
України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 
пенсійної системи», крім тих, яким після набуття чинності зазначеного 
закону робився перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за 
періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахун-
ку) пенсії: мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом 
першим частини першої статті 28 цього закону, встановлюється за на-
явності у чоловіків 25, а в жінок 20 років страхового стажу; збільшення 
пенсії, передбачене абзацом другим частини першої статті 28 цього за-
                                                 
1 При підготовці даного розділу використано наступні джерела: [63; 64; 85; 88; 
89] 
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ПРАКТИКУМ 

Приклади розв’язання практичних завдань1 

Приклад 1 
Громадянин К. одержує пенсію з 1993 року. У 2009 році він зро-

бив черговий перерахунок. 10 серпня 2011 року знову звернувся із за-
явою про перерахунок пенсії. Громадянин К. має страховий стаж 50 
років 1 місяць, одержує надбавку як дитина війни, коефіцієнт заробітної 
плати становить 2,00460. Який розмір пенсії він має одержувати?  

Розв’язання 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування» розмір пенсії за віком визначається за 
формулою:  

П = Зп х Кс, 
де П – розмір пенсії у гривнях; Зп – заробітна плата (дохід) застрахова-
ної особи, визначена відповідно до статті 40 цього закону, з якої обчис-
люється пенсія, у гривнях; Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахо-
ваної особи, визначений відповідно до статті 25 цього закону. 

Для осіб, яким пенсію призначено до набуття чинності Закону 
України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 
пенсійної системи», крім тих, яким після набуття чинності зазначеного 
закону робився перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за 
періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахун-
ку) пенсії: мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом 
першим частини першої статті 28 цього закону, встановлюється за на-
явності у чоловіків 25, а в жінок 20 років страхового стажу; збільшення 
пенсії, передбачене абзацом другим частини першої статті 28 цього за-
                                                 
1 При підготовці даного розділу використано наступні джерела: [63; 64; 85; 88; 
89] 
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кону, проводиться за кожний повний рік страхового стажу понад 25 
років чоловікам і 20 років жінкам. 

Наводимо розрахунок розміру пенсії, визначеного відповідно до 
статті 26 цього закону: 

визначаємо коефіцієнт страхового стажу: 
(50 х 12 + 1) : 1200 х 1,35 = 0,67613; 
визначаємо розмір пенсії: 
0,67613 х 2,00460 х 1197,91 грн (середня заробітна плата за 2007 

рік) = 1623,61 грн; 
визначаємо підвищення за понаднормативний стаж: 
764,00 грн х 25% (50 – 25) = 191,00 грн; 
оскільки ви повідомили, що є дитиною війни, то до пенсії встано-

влюється відповідне підвищення в розмірі 49,80 грн; 
визначаємо загальний розмір пенсії: 
1623,61 + 191,00 + 49,80 = 1864,41 гривні. 
 
Приклад 2 
Громадянка Л. – вдова учасника ліквідації аварії на Чорнобильсь-

кій АЕС. Чи має вона право на отримання пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника? Який мінімальний розмір пенсії може отримувати та які 
документи необхідно подати? 

Розв’язання 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворю-
вання, і пенсії у зв’язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із за-
робітку, одержаного на роботі в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у 
розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із 
законодавством. 

Для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника або на-
дбавки як дружині померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС рекомендуємо звернутися до управління Пенсій-
ного фонду України за місцем проживання та надати: експертний ви-
сновок про зв’язок смерті з ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС, 
посвідчення померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорно-
бильською катастрофою. 
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Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 
23.11.2011 р. №1210, мінімальний розмір пенсії становить для непраце-
здатних членів сім’ї померлого годувальника, які були на його утри-
манні: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за 
інвалідністю померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних 
членів сім’ї – 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годуваль-
ника, що розподіляється між ними рівними частинами. 

 
Приклад 3 
До Пенсійного фонду звернувся громадянин В. з питанням «Чи 

має право моя дочка, яка 2001 року виїхала на заробітки до Польщі й 
досі там працює і в Україні не проживає, на одержання пенсії відповід-
но до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування?» Обґрунтуйте відповідь на це запитання.  

Розв’язання 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» особи мають право на 
призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності 
страхового стажу не менше 15 років. 

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, 
право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші 
після досягнення ними такого віку: 

55 років – які народилися до 30 вересня 1956 року включно; 
55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 

березня 1957 року; 
56 років – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 

року; 
56 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 

березня 1958 року; 
57 років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 

року; 
57 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 

березня 1959 року; 
58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 

року; 
58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 

березня 1960 року; 
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Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 
23.11.2011 р. №1210, мінімальний розмір пенсії становить для непраце-
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членів сім’ї – 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годуваль-
ника, що розподіляється між ними рівними частинами. 
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но до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування?» Обґрунтуйте відповідь на це запитання.  

Розв’язання 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» особи мають право на 
призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності 
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59 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 
року; 

59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 
березня 1961 року; 

60 років – які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 
року. 

Згідно зі статтею 47 цього закону пенсію виплачують щомісяця 
організації, що здійснюють виплату й доставку пенсій, у строк не піз-
ніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, включно в грошовій 
формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера 
в межах України або перераховують на зазначений цією особою банків-
ський рахунок у порядку, передбаченому законодавством. 

При цьому заява про призначення пенсії подається заявником 
особисто або через представника, який діє на підставі виданого йому 
доручення, засвідченого нотаріально, безпосередньо до органу, що при-
значає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) або законним пред-
ставником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстра-
ції) заявника. 

За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймають-
ся: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (ре-
єстрації), в тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні гро-
мадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на 
постійне проживання (реєстрацію). 

Таким чином, для призначення пенсії в Україні доньці громадя-
нина  необхідно досягнути необхідного пенсійного віку й на час подан-
ня заяви проживати в Україні. 

 
Приклад 4 
Громадянин А., ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, при-

званий на військові збори, III група інвалідності внаслідок захворюван-
ня, пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. Працював в зоні відчуження 29-30 квітня 1986 року. Заробі-
тна плата за 1 день склала 25,81 крб. Визначити розмір пенсії станом на 
1.01.2012 р. 

Розв’язання 

25,81 крб х 25,4 = 655,57 крб (заробітна плата за місяць); 
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655,57 крб : 179,00 крб = 3,66480 (індивідуальний коефіцієнт за-
робітку); 

928,81 грн х 3,66480 = 3403,90 грн (осучаснена заробітна плата); 
3403,90 грн х 50% (відсоток втрати працездатності) = 1701,95 грн 

– основний розмір пенсії; 
1701,95 грн + 246,60 грн (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 

здоров’ю – 822,00 грн х 30%) + 246,60 грн (підвищення інвалідам війни 
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» – 822,00 грн х 30%) + 50.00 грн (щомісячна цільо-
ва грошова допомога на прожиття інвалідам війни) = 2245,15 грн – роз-
мір пенсії з 01.01.2012. 

179,00 крб – показник середньомісячної заробітної плати робіт-
ників та службовців, зайнятих у галузі національної економіки, згідно із 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1783; 

928,81 грн – середня заробітна плата (дохід) в середньому на од-
ну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові 
внески, за 2006 рік; 

822,00 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили праце-
здатність з 1 січня 2012 року.  

 
Приклад 5 
Громадянин А., ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, відря-

джений для виконання робіт у зону відчуження, III група інвалідності 
внаслідок захворювання, пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. Працював в зоні відчуження 1-2 травня 
1986 року. Заробітна плата за 1 день склала 73,80 крб. Визначити розмір 
пенсії. 

Розв’язання 

73,80 крб х 25,4 = 1874,52 крб –заробітна плата за місяць; 
1874,52 крб : 179,00 крб = 10,47486 (індивідуальний коефіцієнт 

заробітку) 
928,81 грн х 10,47486 = 9729,15 грн (осучаснена заробітна плата); 
9729,15 грн х 50% (відсоток втрати працездатності) = 4864,58 грн 

– основний розмір пенсії ; 
4864,58 грн + 246,60 грн (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 

здоров’ю – 822,00 грн х 30%) =5111,18 грн  
 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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655,57 крб : 179,00 крб = 3,66480 (індивідуальний коефіцієнт за-
робітку); 

928,81 грн х 3,66480 = 3403,90 грн (осучаснена заробітна плата); 
3403,90 грн х 50% (відсоток втрати працездатності) = 1701,95 грн 

– основний розмір пенсії; 
1701,95 грн + 246,60 грн (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 

здоров’ю – 822,00 грн х 30%) + 246,60 грн (підвищення інвалідам війни 
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» – 822,00 грн х 30%) + 50.00 грн (щомісячна цільо-
ва грошова допомога на прожиття інвалідам війни) = 2245,15 грн – роз-
мір пенсії з 01.01.2012. 

179,00 крб – показник середньомісячної заробітної плати робіт-
ників та службовців, зайнятих у галузі національної економіки, згідно із 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1783; 

928,81 грн – середня заробітна плата (дохід) в середньому на од-
ну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові 
внески, за 2006 рік; 

822,00 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили праце-
здатність з 1 січня 2012 року.  

 
Приклад 5 
Громадянин А., ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, відря-

джений для виконання робіт у зону відчуження, III група інвалідності 
внаслідок захворювання, пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. Працював в зоні відчуження 1-2 травня 
1986 року. Заробітна плата за 1 день склала 73,80 крб. Визначити розмір 
пенсії. 

Розв’язання 

73,80 крб х 25,4 = 1874,52 крб –заробітна плата за місяць; 
1874,52 крб : 179,00 крб = 10,47486 (індивідуальний коефіцієнт 

заробітку) 
928,81 грн х 10,47486 = 9729,15 грн (осучаснена заробітна плата); 
9729,15 грн х 50% (відсоток втрати працездатності) = 4864,58 грн 

– основний розмір пенсії ; 
4864,58 грн + 246,60 грн (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 

здоров’ю – 822,00 грн х 30%) =5111,18 грн  
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Приклад 6 
Громадянин А., ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, відря-

джений для виконання робіт у зону відчуження, II група інвалідності 
внаслідок захворювання, пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. Працював в зоні відчуження з 1 по 30 
листопада 1986 року. Заробітна плата за місяць склала 388,11 крб. Має 
підвищення за особливі заслуги перед Україною (21%). Визначити роз-
мір пенсії. 

Розв’язання 

388,11 крб : 179,00 крб = 2,16760 (індивідуальний коефіцієнт за-
робітку); 

928,81 грн х 2,16760 = 2013,29 грн (осучаснена заробітна плата); 
2013,29 грн х 60% (відсоток втрати працездатності) = 1207,97 грн 

– основний розмір пенсії; 
1207,97 грн + 328,80 грн (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 

здоров’ю – 822,00 грн х 40%) =1536,77 грн, 
але розмір пенсії не може бути нижчим, ніж 255% від прожиткового 
мінімуму, а саме з 01.01.2012 – 2096,10 грн (822,00 грн х 255%) – 
1536,77 грн = 559,33 грн (щомісячна державна адресна допомога) 

2096,10 грн + 172,62 грн = 2268,72 грн, 
де 172,62 грн (822 х 21%) – пенсія за особливі заслуги перед Україною. 

 
Приклад 7 
Чоловік, дата встановлення інвалідності 01.11.2009 року (у віці 45 

років довічно). Фактичний страховий стаж 28 років, страховий стаж з 
урахуванням періоду з дня встановлення інвалідності до дня досягнення 
пенсійного віку 43 роки (28 + 15). 05.12.2009 року дата подачі всіх до-
кументів до Пенсійного фонду. Не працює з липня 2009 року. Індивіду-
альний коефіцієнт заробітної плати, обчислений за період з 01.01.1995 
р. до 31.12.1999 р. та за весь період страхового стажу з 01.07.2000 р. до 
30.06.2009 р., 1,56. Визначити розмір пенсії по інвалідності. 

Розв’язання 

Оскільки звернення за призначенням пенсії відбулося протягом 
3-х місяців, пенсія по інвалідності призначається з 01.11.2009 р. (з дня 
встановлення інвалідності). 

Обчислюємо розмір пенсії за віком: 
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1573,99 грн х 1,56 = 2455,42 грн, де 1573,99 грн – середня заробі-
тна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по 
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону 
враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує 
року звернення за призначенням пенсії (за 2008 р.). 

Обчислюємо коефіцієнт страхового стажу: 
43 х 12 х 1,35 : 1200 = 0,5805. 
2455,42 грн х 0,5805 = 1425,37 грн – розмір пенсії за віком. 
За нормами ст. 28 Закону та з урахуванням постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада № : 1252, доплата за понаднормо-
вий стаж обчислюється в такому порядку: 

573 грн. х 18% = 103,14 грн. 
Розмір пенсії за віком, з якого буде визначено розмір пенсії по ін-

валідності ІІ групи, склав 1528,51 грн (1425,37 грн + 103,14 грн). 
1528,51 грн х 90% = 1375,66 грн – розмір пенсії по ІІ групі інвалі-

дності. 
Для порівняння наведемо розрахунок пенсії цього ж чоловіка по 

інвалідності в розмірі пенсії за віком. 
Під час такого варіанта розрахунку період з дня встановлення ін-

валідності до дня досягнення пенсійного віку не зараховується. Тому 
страховий стаж становитиме 28 років, а коефіцієнт страхового стажу 
0,378. 

2455,42 грн х 0,378 = 928,15 грн 
Доплата за понаднормовий стаж  573 грн х 3% = 17,19 грн. 
Загальний розмір пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком 

складає 945,34 грн (928,15 грн + 17,19 грн). 
Отже, найбільш вигідним варіантом розрахунку пенсії є вищевка-

заний розрахунок пенсії по інвалідності (90% від пенсії за віком). 
 
Приклад 8 
Жінка, дата встановлення інвалідності 01.11.2009 року (у віці 

42 роки довічно). Фактичний страховий стаж  24 роки, страховий стаж з 
урахуванням періоду з дня встановлення інвалідності до дня досягнення 
пенсійного віку 37 років (24 + 13). 03.12.2009 року – дата подачі всіх 
документів до Пенсійного фонду. Не працює з травня 2009 р. Індивіду-
альний коефіцієнт заробітної плати, обчислений за період з 01.01.1981 
до 31.12.1985 рр. та за весь період страхового стажу з 01.07.2000 до 
30.04.2009 рр. 1,28. Має посвідчення почесного донора України. Визна-
чити розмір пенсії. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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1573,99 грн х 1,56 = 2455,42 грн, де 1573,99 грн – середня заробі-
тна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по 
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону 
враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує 
року звернення за призначенням пенсії (за 2008 р.). 

Обчислюємо коефіцієнт страхового стажу: 
43 х 12 х 1,35 : 1200 = 0,5805. 
2455,42 грн х 0,5805 = 1425,37 грн – розмір пенсії за віком. 
За нормами ст. 28 Закону та з урахуванням постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада № : 1252, доплата за понаднормо-
вий стаж обчислюється в такому порядку: 

573 грн. х 18% = 103,14 грн. 
Розмір пенсії за віком, з якого буде визначено розмір пенсії по ін-

валідності ІІ групи, склав 1528,51 грн (1425,37 грн + 103,14 грн). 
1528,51 грн х 90% = 1375,66 грн – розмір пенсії по ІІ групі інвалі-

дності. 
Для порівняння наведемо розрахунок пенсії цього ж чоловіка по 

інвалідності в розмірі пенсії за віком. 
Під час такого варіанта розрахунку період з дня встановлення ін-

валідності до дня досягнення пенсійного віку не зараховується. Тому 
страховий стаж становитиме 28 років, а коефіцієнт страхового стажу 
0,378. 

2455,42 грн х 0,378 = 928,15 грн 
Доплата за понаднормовий стаж  573 грн х 3% = 17,19 грн. 
Загальний розмір пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком 

складає 945,34 грн (928,15 грн + 17,19 грн). 
Отже, найбільш вигідним варіантом розрахунку пенсії є вищевка-

заний розрахунок пенсії по інвалідності (90% від пенсії за віком). 
 
Приклад 8 
Жінка, дата встановлення інвалідності 01.11.2009 року (у віці 

42 роки довічно). Фактичний страховий стаж  24 роки, страховий стаж з 
урахуванням періоду з дня встановлення інвалідності до дня досягнення 
пенсійного віку 37 років (24 + 13). 03.12.2009 року – дата подачі всіх 
документів до Пенсійного фонду. Не працює з травня 2009 р. Індивіду-
альний коефіцієнт заробітної плати, обчислений за період з 01.01.1981 
до 31.12.1985 рр. та за весь період страхового стажу з 01.07.2000 до 
30.04.2009 рр. 1,28. Має посвідчення почесного донора України. Визна-
чити розмір пенсії. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

184

Розв’язання 

Оскільки звернення за призначенням пенсії відбулося протягом 
3-х місяців, пенсія по інвалідності призначається з 01.11.2009 р. (з дня 
встановлення інвалідності). 

Обчислюємо розмір пенсії за віком, з якого буде визначено пен-
сію по інвалідності ІІІ групи: 

1573,99 грн х 1,28 = 2014,71 грн, де 1573,99 грн – середня заробі-
тна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по 
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону 
враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує 
року звернення за призначенням пенсії (за 2008 р.). 

Обчислюємо коефіцієнт страхового стажу:  
37 х 12 х 1,35 : 1200 = 0,4995. 
2014,71 грн х 0,4995 = 1006,35 грн – розмір пенсії за віком. 
За нормами ст. 28 Закону та з урахуванням постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1252, доплата за понадно-
рмовий стаж обчислюється в такому порядку: 

573 грн х 17% = 97,41 грн. 
Отже, пенсія за віком склала 1103,76 грн (1006,35 грн + 97,41 

грн). 
Визначаємо розмір пенсії по інвалідності ІІІ групи: 
1103,76 грн х 50 % = 551,88 грн розмір пенсії по ІІІ групі інвалід-

ності. 
Згідно зі ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компо-

нентів», до пенсії встановлено надбавку у розмірі 10% від затверджено-
го прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, роз-
мір якої з 01.11.2009 року становить 70,10 грн (701 грн х 10 %). 

Отже, пенсійна виплата в даному випадку становитиме 621,98 грн. 
А тепер наведемо розрахунок пенсії цієї жінки по інвалідності в 
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2014,71 грн х 0,324 = 652,77 грн –  розмір пенсії за віком. 
За нормами ст. 28 Закону та з урахуванням постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1252, доплата за понадно-
рмовий стаж обчислюється в такому порядку: 
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573 грн х 4% = 22,92 грн. 
Розмір пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком становить 

675,69 грн (652,77 грн + 22,92 грн). 
Згідно зі ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компо-

нентів» до пенсії встановлено надбавку у розмірі 10% від затверджено-
го прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, роз-
мір якої з 01.11.2009 р. становить 70,10 грн (701 грн х 10%). 

Загальний розмір пенсійної виплати становить 745,79 грн (675,69 
грн + 70,10 грн). 

Отже, найбільш вигідним варіантом розрахунку пенсії для цієї 
жінки є пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком. 

 
Приклад 9 
Чоловік має 40 років страхового стажу (коефіцієнт страхового 

стажу 0,54). Заробітна плата для обчислення пенсії визанчена на рівні 
двократної середньої заробітної плати по Україні. Визначити розмір 
підвищення основної пенсії з травня 2012 року. 

Розв’язання 

Основний розмір пенсії (обчислений від наявного стажу та заро-
бітку) до перерахунку обчислювався за формулою: 

928,81 х 0,54 х 2 = 1003,11, де 928,81 – середня заробітна плата по 
Україні за 2006 рік, яка застосовувалась для обчислення пенсій, призна-
чених до 2008 року; 

0,54 – коефіцієнт страхового стажу (40 років); 
2 – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. 
Для розрахунку пенсії з 1 травня замість середньої заробітної 

плати по Україні за 2006 рік (928,81 грн) буде застосовано показник 
середньої заробітної плати по Україні за 2007 рік (1197,91 грн). Розра-
хунок основного розміру пенсії буде проведено так: 

1197,91 х 0,54 х 2 = 1293,74 грн. 
Таким чином, з 1 травня основний розмір пенсії підвищиться на 

290,63 грн. (1293,74-1003,11). 
 
Приклад 10 
Показники чистого доходу та збитків будемо брати зі статті про 

заповнення річної декларації для підприємця на загальній системі опо-
даткування. Авансові платежі, які ФОП сплатив за рік, складають 
10 000 грн. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Маємо: 6 місяців з чистим доходом, 2 місяці діяльність не велася, 
4 місяці підприємець мав збитки. Розрахунки будемо робити за 2013 
рік, проте порядок розрахунку на наступні роки повинен бути таким 
самим (звичайно, якщо Закон «Про ЄСВ» кардинально не змінять). 

Скільки ЄСВ заплатить підприємець за результатами року? 
 

Період Чистий 
дохід, грн

Розрахунок ЄСВ 

Січень 20 000 Максимальна величина бази нарахування 
ЄСВ у січні 2013 складає 19499 грн. Роз-
мір єдиного соціального внеску за січень 
складає 19499 × 34,7% = 6766,15 грн. 

6766,15 

Лютий 0 Чистий дохід 0 – ЄСВ 0. 0 
Березень 15 000 Розмір єдиного соціального внеску за 

березень складає 15000 × 34,7% = 5205,0 
грн. 

5205,0 

Квітень -5 000 ЄСВ дорівнює 0. 0 
Травень 500 Чистий дохід менше мінімальної заробіт-

ної плати, тому ЄСВ складає суму міні-
мального страхового платежу 1147 (міні-
мальна з.п. у травні) * 34,7% = 398,01 грн. 

398,01 

Червень -4 000 ЄСВ дорівнює 0. 0 
Липень 12 000 12000 * 34,7% = 4164 грн. 4164 
Серпень -6 000 ЄСВ дорівнює 0. 0 
Вересень 12 000 12000 * 34,7% = 4164 грн. 4164 
Жовтень 0 ЄСВ дорівнює 0. 0 
Листопад 22 000 Максимальна величина бази нарахування 

ЄСВ у листопаді 2013 складає 19 499 грн. 
Розмір єдиного соціального внеску за 
листопад складає 19 499 * 34,7% = 
6766,15 грн. 

6766,15 

Грудень -5 000 ЄСВ дорівнює 0. 0 
Чистий 
дохід 

61 500  27463,31 

Розв’язання 

За результатами розрахунку, маємо суму єдиного соціального 
внеску в розмірі 27 463,31 – 10 000 (авансові платежі) = 17 463,31 грн, 
яку підприємець на загальній системі оподаткування повинен доплати-
ти за результатами року. 
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Якщо порахувати відсоток ЄСВ у сумі загального чистого дохо-
ду, яку отримав підприємець, то маємо (27 463,31 / 61 500) * 100% = 
44,65%. Як бачимо, ця сума вища за ставку 34,7%, яка встановлена для 
підприємця на загальній системі. В даному випадку ми отримали саме 
таку ставку завдяки збиткам у деяких місяцях, які для цілей нараху-
вання єдиного соціального внеску не згортаються в межах року, на 
відміну від збитків для цілей розрахунку податку на доходи фізичних 
осіб. 

 
Приклад 11 
Пенсія за віком жінці призначена з 25 січня 2008 року. Загальний 

стаж роботи – 21 рік (коефіцієнт з урахуванням вартості одного року 
страхового стажу 1,35 – 0,28350), заробітна плата для обчислення пенсії 
– 2455,72 грн (1197,91 грн х 2,05000). Не працює. 

Розмір пенсії станом на 31.12.2012 року становив 1203,12 грн, у 
тому числі: 

696,20 грн – основний розмір пенсії (2455,72 грн х 0,28350); 
187,80 грн – доплата до прожиткового мінімуму (884,00 грн); 
6,96 грн – доплата за понаднормовий стаж (696,20 грн х 1%); 
212,16 грн – пенсія за особливі заслуги перед Україною (884,00 

грн х 24%); 
100,00 грн – доплата до пенсії з 01.05.2012 відповідно до поста-

нови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327. 
Визначити розмір пенсії з 01.01.2013 року. 

Розв’язання 

Розмір пенсії з 01.01.2013 року – 1215,52 грн, у тому числі: 
696,20 грн – основний розмір пенсії (2455,72 грн х 0,28350); 
197,80 грн – доплата до прожиткового мінімуму (894,00 грн); 
6,96 грн – доплата за понаднормовий стаж (696,20 грн х 1%); 
214,56 грн – пенсія за особливі заслуги перед Україною (894,00 

грн х 24%); 
100,00 грн – доплата до пенсії з 01.05.2012 відповідно до поста-

нови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327. 
 
Приклад 12 
Пенсія за віком чоловіку призначена з 15 грудня 2005 року. Зага-

льний стаж роботи – 40 років 5 місяців (коефіцієнт з урахуванням вар-

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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тості одного року страхового стажу 1,35 – 0,54563), заробітна плата для 
обчислення пенсії – 2255,13 грн (1197,91 грн х 1,88255). Працює. 

Розмір пенсії станом на 30.09.2011 року становив 1345,07 грн, у 
тому числі: 

1230,47 грн – основний розмір пенсії (2255,13 грн х 0,54563); 
114,60 грн – доплата за понаднормовий стаж (764,00 грн х 15%). 
Визначити розмір пенсії з 01.01.2013 року. 

Розв’язання 

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи» розмір пенсії 
01.01.2013 року як працюючого пенсіонера залишається незмінним та 
становить 1345,07 грн. 

 
Приклад 13 
Пенсія за віком чоловіку (ліквідатору аварії на Чорнобильській 

АЕС (3 категорія)) призначена з 22 квітня 2012 року. Загальний стаж 
роботи – 26 років 10 місяців 18 днів (коефіцієнт з урахуванням вартості 
одного року страхового стажу 1,35 – 0,36225), заробітна плата для об-
числення пенсії – 3199,60 грн (2001,20 грн х 1,59884). Не працює. 

Розмір пенсії станом на 31.12.2012 року становив 1365,14 грн, у 
тому числі: 

1159,06 грн – основний розмір пенсії (3199,60 грн х 0,36225); 
106,08 грн – додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, від-

повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 
1210 (884,00 грн х 12%); 

100,00 грн – доплата до пенсії з 01.05.2012 відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327. 

Визначити розмір пенсії з 01.01.2013 року. 

Розв’язання 

Розмір пенсії з 01.01.2013 року – 1366,34 грн, у тому числі: 
1159,06 грн – основний розмір пенсії (3199,60 грн х 0,36225); 
107,28 грн – додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, від-

повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 
1210 (894,00 грн х 12%); 

100,00 грн – доплата до пенсії з 01.05.2012 відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327. 
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Приклад 14 
Чоловік, 1926 року народження, отримує пенсію як інвалід війни 

ІІ групи за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких інших осіб». Заробітна плата для 
обчислення пенсії становить 1730,21 грн (1197,91 грн х 1,1,44436). 

Розмір пенсії станом на 31.12.2012 року становив 2663,60 грн, у 
тому числі: 

1384,17 грн – основний розмір пенсії (1730,21 грн х 80%); 
353,60 грн – підвищення як інваліду війни ІІ групи (884,00 грн х 

40%); 
50,00 грн – щомісячна цільова грошова допомога інвалідам війни; 
346,04 грн – підвищення відповідно до пункту 1 постанови Кабі-

нету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381 (1384,17 грн х 25%); 
120,39 грн – державна адресна допомога відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 (здійснюється як до-
плата до мінімального встановленого розміру пенсій для інвалідів війни 
II групи на рівні 255% від прожиткового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність (884,00 грн х 255% = 2254,20 грн)); 

309,40 грн – пенсія за особливі заслуги перед Україною (884,00 
грн х 35%); 

100,00 грн – доплата до пенсії відповідно до  постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2012 № 327. 

Визначити розмір пенсії з 01.01.2013 року. 

Розв’язання 

Розмір пенсії з 01.01.2013 року – 2692,60 грн, у тому числі: 
1384,17 грн – основний розмір пенсії (1730,21 грн х 80%); 
447,00 грн – підвищення як інваліду війни ІІ групи відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» (894,00 грн х 50%); 

50,00 грн – щомісячна цільова грошова допомога інвалідам війни; 
346,04 грн – підвищення відповідно до пункту 1 постанови Кабі-

нету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381 (1384,17 грн х 25%); 
52,49 грн – державна адресна допомога відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 (здійснюється як до-
плата до мінімального встановленого розміру пенсій для інвалідів війни 
II групи на рівні 255% від прожиткового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність (894,00 грн х 255% = 2279,70 грн)); 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Приклад 14 
Чоловік, 1926 року народження, отримує пенсію як інвалід війни 

ІІ групи за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких інших осіб». Заробітна плата для 
обчислення пенсії становить 1730,21 грн (1197,91 грн х 1,1,44436). 

Розмір пенсії станом на 31.12.2012 року становив 2663,60 грн, у 
тому числі: 

1384,17 грн – основний розмір пенсії (1730,21 грн х 80%); 
353,60 грн – підвищення як інваліду війни ІІ групи (884,00 грн х 

40%); 
50,00 грн – щомісячна цільова грошова допомога інвалідам війни; 
346,04 грн – підвищення відповідно до пункту 1 постанови Кабі-

нету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381 (1384,17 грн х 25%); 
120,39 грн – державна адресна допомога відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 (здійснюється як до-
плата до мінімального встановленого розміру пенсій для інвалідів війни 
II групи на рівні 255% від прожиткового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність (884,00 грн х 255% = 2254,20 грн)); 

309,40 грн – пенсія за особливі заслуги перед Україною (884,00 
грн х 35%); 

100,00 грн – доплата до пенсії відповідно до  постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2012 № 327. 

Визначити розмір пенсії з 01.01.2013 року. 

Розв’язання 

Розмір пенсії з 01.01.2013 року – 2692,60 грн, у тому числі: 
1384,17 грн – основний розмір пенсії (1730,21 грн х 80%); 
447,00 грн – підвищення як інваліду війни ІІ групи відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» (894,00 грн х 50%); 

50,00 грн – щомісячна цільова грошова допомога інвалідам війни; 
346,04 грн – підвищення відповідно до пункту 1 постанови Кабі-

нету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381 (1384,17 грн х 25%); 
52,49 грн – державна адресна допомога відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 (здійснюється як до-
плата до мінімального встановленого розміру пенсій для інвалідів війни 
II групи на рівні 255% від прожиткового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність (894,00 грн х 255% = 2279,70 грн)); 
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312,90 грн – пенсія за особливі заслуги перед Україною (894,00 
грн х 35%); 

100,00 грн – доплата до пенсії відповідно до  постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2012 № 327. 

 
Приклад 15 
П. П. Петренко весь рік працював на загальній системі оподатку-

вання та одержав за рік чистий дохід у розмірі 42 300 грн, який він ві-
добразив у річній податковій декларації та з якого йому також потрібно 
сплатити податок на доходи фізичних осіб. Для заповнення звіту нам 
знадобляться такі дані: дохід за кожний місяць відповідно до Книги об-
ліку доходів та витрат; максимальна величина бази нарахування єдино-
го внеску; розмір мінімального страхового внеску. 

 
Місяці 

2011 року 
Сума чистого 
доходу, грн 

Максимальна величина 
бази нарахування ЄСВ, грн

Розмір мінімального 
страхового внеску, грн 

Січень 3000 14115 326,53 
Лютий 2000 2000 326,53 
Березень - 14115 326,53 
Квітень 900 14400 333,12 
Травень 15 000 14400 333,12 
Червень 1000 14400 333,12 
Липень 1000 14400 333,12 
Серпень - 14400 333,12 
Вересень - 14400 333,12 
Жовтень 500 16745 341,80 
Листопад 18 000 16745 341,80 
Грудень 900 17068 348,39 

 
Інструкція із заповнення таблиці 1 додатка 5 

 
При заповненні таблиці потрібно врахувати таке: 
- у таблиці вказуються всі передбачені в ній показники; у разі не-

заповнення того чи іншого показника через відсутність операцій цей 
рядок прокреслюється; 

- таблиця заповнюється у гривнях з копійкам; 
- якщо ФОП бере участь на добровільних засадах в одному із ви-

дів загальнообов’язкового державного страхування, потрібно зазначити 
вид страхування у клітинці напроти нього та проставити позначку «Х». 
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Також обов’язково повинно бути заповнено:   
№ договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування;   
Дата укладання договору «____» _______________20___року  
Дата початку терміну дії договору «____» _______________20___року 
Дата закінчення дії договору «____» _______________20___року; 

- подавати таблицю необхідно усім страхувальникам, незалежно 
від стану їхньої фінансово-господарської діяльності, тобто платники, 
які припинили свою діяльність і не отримували доходу від підприємни-
цької діяльності, також зобов’язані подавати таблицю. 

Нижче наведено приклад заповнення таблиці. 

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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У графі 2 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в подат-

ковій декларації фізичної особи-підприємця» платник відображає 
фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць за себе. 

У цю графу Петренко П.П. повинен внести суми чистого доходу, 
які відповідають сумам чистого доходу, зазначеному у Книзі обліку 
доходів та витрат. 

У графі 3 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з 
урахуванням максимальної величини» відображається дохід, зазначе-
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ний у графі 2, але в межах максимальної величини, на яку нараховуєть-
ся єдиний внесок. 

Суми доходу потрібно визначити самостійно, пам’ятаючи про ма-
ксимальну величину бази нарахування ЄСВ, яка у 2011 році складала 15 
розмірів прожиткового мінімуму з січня по вересень, та 17 – з жовтня 
по грудень. 

У нашому прикладі розмір одержаного підприємцем доходу пере-
вищив даний показник у травні та листопаді, тому дані графи 3 та графи 
2 не будуть співпадати, і єдиний внесок із суми перевищення відповід-
но сплачувати не потрібно. 

У графі 4 «Розмір єдиного внеску» відображається розмір єдиного 
внеску, встановлений Законом України «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 34,7 %, 
або: 

36,6% – у разі прийняття добровільної участі у загально-
обов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втра-
ти працездатності; 

36,21% – у разі прийняття добровільної участі у загально-
обов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного ви-
падку на виробництві; 

38,11% – у разі прийняття добровільної участі у всіх видах загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування. 

В нашому прикладі Петренко П.П. договір про добровільну участь 
в системі державного соціального страхування не укладав, тому розмір 
єдиного внеску становить 34,7 %. 

У графі 5 «Сума нарахованого єдиного внеску (гр.3 х гр.4)» відо-
бражається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом 
множення суми, зазначеної у графі 4, на розмір єдиного внеску в розрізі 
кожного місяця. 

Таким чином, суми даної графи одержуємо шляхом нескладних 
арифметичних дій. У тих місяцях, в яких дохід був відсутній, відповід-
но і єдиний внесок не нараховується. 

У графі 6 «Кількість днів тимчасової непрацездатності» відобра-
жається кількість календарних днів, коли особа перебувала на лікарня-
ному. 

У графі 7 «Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та поло-
гами» відображається кількість календарних днів, коли особа перебува-
ла у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Як бачите, заповнення таблиці 1 є досить простим. Але якщо ви 
звернули увагу, у квітні, жовтні та грудні дохід Петренка П.П. був 
меншим за встановлений рівень мінімальної заробітної плати, відповід-
но і розрахований єдиний внесок був менший за розмір мінімального 
страхового внеску. А оскільки у місяцях, коли підприємцем одержано 
дохід, ЄСВ не може бути меншим мінімального страхового внеску, то 
за дані місяці Петренку П.П. потрібно зробити відповідні доплати. Для 
узгодження розміру доплати органами пенсійного фонду надсилається 
повідомлення – розрахунок, у якому зазначається розрахунок сум такої 
доплати. 

Суми доплат до мінімального страхового внеску у таблиці 1 
додатка 5 не відображаються. Для цього підприємцям, які здійсню-
ють таку доплату, потрібно заповнити та подати також таблицю 3 
додатка 6 «Відомості про суми доплати до мінімального страхового 
внеску згідно з повідомленням-розрахунком». 

 
Інструкція по заповненню таблиці 3 додатка 6 

 
Дана форма звіту подається до органів пенсійного фонду протягом 

одного календарного місяця після здійснення доплати. 
Тип форми-позначка «Х» вноситься у клітинку відповідного варі-

анта: 
- початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше; 
- скасовуючи, коли потрібно повністю скасувати відомості пода-

ного раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення 
тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифі-
каційний номер страхувальника, ПІБ страхувальника, номер облікової 
картки застрахованої особи, ПІБ застрахованої особи, категорія застра-
хованої особи; 

- призначення пенсії, страхувальник надає органу пенсійного фо-
нду за місцем реєстрації відомості про застраховану особу – заявника за 
період до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії. 

Категорія застрахованої особи: для ФОП, які здійснюють допла-
ту до суми страхових внесків згідно з повідомленням – розрахунком 
код - 35. 

«Місяць та рік, за який проведено нарахування»: заноситься 
місяць та рік, за який потрібно здійснити доплати згідно із повідом-
ленням-розрахунком. В нашому прикладі – квітень, жовтень і гру-
день 2011 року. 
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«Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використову-
ється для обчислення пенсії»: цю суму нескладно розрахувати само-
стійно шляхом віднімання суми одержаного доходу у відповідному мі-
сяці від розміру мінімальної заробітної плати у цьому місяці. 

Квітень: 960 грн – 900 грн = 60 грн. 
Жовтень: 985 грн – 500 грн = 485 грн. 
Грудень: 1004 грн – 900 грн = 104 грн. 
«Сума доплати до мінімального страхового внеску»: розрахову-

ється шляхом множення сум попередньої графи на ставку ЄСВ 34,7 % 
Квітень: 60 грн х 34,7 % = 20,82 грн. 
Жовтень: 485 грн х 34,7 % = 168,30 грн. 
Грудень: 104 грн х 34,7 % = 36,09 грн. 
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Завдання для набуття практичних навичок  
з курсу «Пенсійне забезпечення» 

Завдання 1 
 
Громадянка К. займається адвокатською діяльністю. У жовтні 2011 

р. вона народила дитину. Вкажіть, на який вид соціального забезпечен-
ня має право громадянка К.? До якого органу повинна звернутися гро-
мадянка К. для його призначення? За рахунок яких джерел фінансується 
цей вид соціального забезпечення? 

 
Завдання 2 
 
У лютому 4-річний син М. отримав важку травму, а через два роки 

був визнаний дитиною-інвалідом. Громадянка М. звільнилася з роботи 
для догляду за сином, який згідно з медичним висновком потребував 
постійного стороннього догляду. Громадянка М. звернулася до органів 
праці та соціального захисту із заявою про призначення їй відповідних 
допомог, а також до районного відділення Пенсійного фонду для при-
значення пенсії. Чи є син М. суб’єктом соціально-забезпечувальних 
правовідносин? Які правовідносини і між ким виникли у цьому випад-
ку? Що є об’єктом вказаних відносин? Визначте компетенцію органу 
праці та соціального захисту у сфері соціального забезпечення. 

 
Завдання 3 
 
Громадянин Л., 57 років, має 31 рік 10 днів загального стажу робо-

ти, із них 7 років 11 місяців працює машиністом автогудронатора в 
шляховому експлуатаційному управлінні. Ця робота передбачена Спис-
ком № 2. Адміністрація атестації робочого місця не проводила. Крім 
того, заявник з 1963 р. до 1969 р. перебував у місцях позбавлення волі 
(працював електрозварником) і просить зарахувати цей період у стаж 
для призначення пенсії. Протягом періоду з 1963 р. він не підлягав дер-
жавному соціальному страхуванню. Обчисліть тривалість загального та 
спеціального стажу Л.. Чи передбачені у законодавстві випадки зараху-
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вання до трудового (страхового) стажу особи роботи під час відбування 
покарання у вигляді позбавлення волі? 

 
Завдання 4 
 
Громадянин Н. отримав трудове каліцтво та був визнаний інвалі-

дом І групи. Протягом 6 років він не міг працювати за станом здоров’я. 
Потім йому було встановлено III групу інвалідності. Коли Н. досяг пен-
сійного віку, він звернувся за призначенням пенсії за віком. Чи зараху-
ють період інвалідності до трудового і страхового стажу? 

 
Завдання 5 
 
Мати трьох дітей звернулася за призначенням пенсії за померлого 

чоловіка. Вік дітей – 10, 8, 5 років. Двоє дітей – від її першого шлюбу, 
не усиновлені, але перебували на вихованні у вітчима більше 6 років. 
Страховий стаж годувальника – 10 років. Середній заробіток — 400 грн. 
Годувальник помер у віці 42 роки від загального захворювання. На кого 
з членів сім’ї може бути призначена пенсія і в якому розмірі? Як змі-
ниться рішення, якщо у годувальника немає трудового стажу? 

 
Завдання 6 
 
Громадянин В. з 1 вересня 1975 р. по 30 червня 1978 р. навчався в 

професійному училищі, яке готує робітників для підземних робіт. У 
1977 і 1978 рр. по два місяці (протягом липня і серпня) він проходив 
виробничу практику на підземних роботах. З 1 лютого 1979 по 31 січня 
1989 р. він працював на шахті кріпильником. З того часу до грудня 1990 
р. він не працював. З 1 січня 1991 до 31 грудня 1998 р. В. займався під-
приємницькою діяльністю та сплачував страхові внески у Пенсійний 
фонд України. Обчисліть загальний і спеціальний трудовий стаж, стра-
ховий стаж В. 

 
Завдання 7 
 
Капітан судна Чорноморського пароплавства К. 31 грудня 2010 р. 

звернувся до відділу праці та соціального захисту населення із заявою 
про призначення йому пенсії за вислугу років. К. народився в січні 
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1945 р.; 30 червня 1978 р. закінчив вище мореплавне училище. Після 
закінчення училища працював 4 роки на суднах річкового флоту (з 
1 серпня 1978 р. до 1 серпня 1982 р.), потім 5 років –  старшим поміч-
ником капітана на риболовецькому судні (з 2 серпня 1982 р. до 2 серпня 
1987 р.); капітаном теплоходу (до 5 січня 1990 р.), а решту часу – дис-
петчером порту. Обчисліть загальний стаж, страховий стаж і вислугу 
років капітана К. 

 
Завдання 8 
 
Громадянин Н. отримував пенсію державного службовця. Після 

його смерті дружина громадянина Н. звернулася до районного органу 
праці та соціального захисту із заявою про призначення пенсії у разі 
втрати годувальника на неповнолітню дочку померлого. Заявниця ви-
магала призначення пенсії за нормами Закону України «Про державну 
службу», їй було відмовлено з мотивів, що Н. хоч і одержував пенсію як 
державний службовець, але на момент смерті не працював на посаді 
державного службовця. Який порядок призначення пенсії в разі втрати 
годувальника? Дайте обґрунтовану відповідь. 

 
Завдання 9 
 
Громадянка Г. працювала на посаді молодшого наукового спів-

робітника 8 років 8 місяців, а потім 7 років – на посаді державного слу-
жбовця. 14 липня 2012 р. її було звільнено через досягнення граничного 
віку перебування на державній службі. Загальний трудовий стаж Г. ста-
новить 28 років. Вона звернулася за призначенням пенсії державного 
службовця, однак їй відмовили, посилаючись на недостатній стаж дер-
жавної служби. Чи правильні дії інспектора Пенсійного фонду? Який 
порядок призначення пенсії державного службовця? 

 
Завдання 10 
 
Громадянин П. працює на посаді доцента державного університету 

із серпня 1983 р. Ступінь кандидата наук здобув у 1974, після цього 
працював старшим агрономом виробничо-аграрного об’єднання цукро-
вої промисловості (травень 1974 р. – січень 1982 р.), головою профкому 
цього самого об’єднання (січень 1982 р. – липень 1983 р.). Працюючи 
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на виробництві, навчався в заочній аспірантурі, після захисту дисертації 
з 1976 р. до 1983 р. працював викладачем в університеті з погодинною 
оплатою праці. Чи матиме він право на отримання пенсії науково-
педагогічного працівника? Який порядок призначення такої пенсії? 

 
Завдання 11 
 
Громадянин Ш. нагороджений значком «Ударник соціалістичного 

змагання», медаллю «До 100-річчя з дня народження В.І. Леніна», ме-
даллю «За доблесну працю», орденом «Дружби народів». Чотири рази 
він обирався депутатом до сільської ради. Чи має він право на пенсію за 
особливі заслуги перед Україною? Який порядок призначення такої пе-
нсії? 

 
Завдання 12 
 
Громадянин С. має 28 років загального стажу. У віці 65 років він 

звернувся до районного відділення Пенсійного фонду для призначення 
пенсії посадовій особі місцевого самоврядування. Він має стаж у 2 роки 
військової служби у Збройних силах, 4 роки працював секретарем місь-
кої Ради і 4 роки – головою постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на постійній основі. Перед зверненням за призначенням пенсії 
С. працював 5 років директором казенного підприємства. Які умови 
призначення пенсій посадовим особам місцевого самоврядування? Чи 
має право С. на пенсію як посадова особа місцевого самоврядування? 

 
Завдання 13 
 
Громадянка К. з 1987 по 1991 рр. постійно проживала і працювала 

у зоні посиленого радіологічного контролю. Після цього у зв’язку з на-
родженням доньки переїхала на постійне місце проживання до м. Ку-
знєцовська Рівненської області. У 2011 р. вона звернулася до районного 
відділення Пенсійного фонду за призначенням пенсії як особі, яка на-
лежить до числа потерпілих від аварії на ЧАЕС. У районному відділенні 
Пенсійного фонду роз’яснили, що вона має право на пенсію згідно із 
Законом «Про пенсійне забезпечення», а не з Законом України «Про 
статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», оскільки на момент аварії у цій зоні вона не прожи-
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вала і не працювала. Які категорії потерпілих мають право на пенсію 
згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист осіб, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»? У чому полягає 
пільгове пенсійне забезпечення згідно з цим законом? Чи правомірні дії 
працівників Пенсійного фонду? 

 
Завдання 14 
 
Громадянка Л. працювала лаборанткою на кафедрі Львівського 

сільськогосподарського інституту 5 років і одночасно навчалася на за-
очній формі навчання. З 2001 р., після закінчення навчання, працювала 
в сільраді на посаді землевпорядника. У 2012 р. звернулася за призна-
ченням пенсії державного службовця. Однак у районному відділенні 
Пенсійного фонду їй відмовили і пояснили, що для отримання пенсії 
державного службовця в неї не вистачає відповідного стажу, оскільки 
ранг державного службовця було присвоєно лише в 2004 р., про що сві-
дчить відповідний запис у трудовій книжці. Тому Л. може бути призна-
чена пенсія згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення». 
При цьому до розрахунку середнього заробітку не буде включатися на-
дбавка за ранг державного службовця, оскільки вона надається лише 
державним службовцям. Л. заперечувала, адже, крім цього, в неї є стаж 
роботи у вищому навчальному закладі. Як обчислюється стаж держав-
ної служби для призначення пенсії державного службовця? Чи правомі-
рні дії Пенсійного фонду? 

 
Завдання 15 
 
Громадянина С. у 1983 р. було визнано інвалідом II групи внаслі-

док трудового каліцтва і призначено пенсію у разі інвалідності. В 
2004 р. його було обрано сільським головою, і на цій посаді він працю-
вав до 2011 р. Після цього 1 рік він працював секретарем сільвиконкому 
і в 2012 р. звернувся за призначенням пенсії у разі інвалідності посадо-
вій особі місцевого самоврядування. У районному відділенні Пенсійно-
го фонду йому відмовили у призначенні пенсії як посадовій особі місце-
вого самоврядування. Які умови призначення пенсій у разі інвалідності 
виборним посадовим особам місцевого самоврядування? Чи правомірні 
дії Пенсійного фонду? 
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вала і не працювала. Які категорії потерпілих мають право на пенсію 
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працівників Пенсійного фонду? 

 
Завдання 14 
 
Громадянка Л. працювала лаборанткою на кафедрі Львівського 

сільськогосподарського інституту 5 років і одночасно навчалася на за-
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дчить відповідний запис у трудовій книжці. Тому Л. може бути призна-
чена пенсія згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення». 
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роботи у вищому навчальному закладі. Як обчислюється стаж держав-
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Завдання 16 
 
Громадянин Д. з 14 лютого по 22 липня 1988 р. брав участь у ро-

ботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження. В 1993 р. 
його визнано потерпілим від аварії на ЧАЕС і видано посвідчення поте-
рпілого категорії 3. Крім того, у нього є 7 років і 6 місяців стажу роботи 
за Списком М 2. У 2002 р. він звернувся до районного відділення Пен-
сійного фонду за призначенням пенсії на пільгових умовах. Які пільги з 
пенсійного забезпечення передбачені для Д.? Право на яку пенсію він 
матиме? 

 
Завдання 17 
 
Громадянин М. брав участь у воєнних діях з 22 липня по 28 ве-

ресня 1968 р. на території Чехословаччини згідно із записами в трудо-
вій книжці. У 2001 р. йому було призначено пенсію як учаснику війни 
на підставі довідки райвійськкомату про проходження служби з 25 лип-
ня по 29 жовтня 1968 р. у військовій частині, де він брав участь у забез-
печенні зв’язку бойових дій військ на території Чехословаччини. У 2002 
р. виплату пенсії йому припинили, оскільки, як виявилося при перевір-
ці, під час воєнних дій його призвали на військові збори і він вже не був 
військовослужбовцем. Чи правомірні дії Пенсійного фонду? 

 
Завдання 18 
 
Громадянинові М. (вік 42 роки) було встановлено III групу інвалі-

дності внаслідок загального захворювання. Він звернувся до районного 
відділення Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії в разі 
інвалідності. У Пенсійному фонді заявнику відмовили, мотивуючи тим, 
що для призначення пенсії в разі інвалідності у нього недостатньо тру-
дового стажу (лише 8 років) та порадили звернутися до районного ор-
гану праці і соціального захисту для призначення йому допомоги як 
малозабезпеченому, оскільки М. проживає сам. На які види соціального 
забезпечення має право М.? 
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Завдання 19 
 
Громадянин М., який є інвалідом І групи з дитинства внаслідок за-

гального захворювання, звернувся за призначенням йому державної 
допомоги як інваліду з дитинства. В управлінні праці та соціального 
захисту йому відмовили у призначенні допомоги, мотивуючи це тим, 
що він вже отримує пенсію у зв’язку з інвалідністю, а також надбавку 
до неї. Куди можна оскаржити відмову управління праці та соціального 
захисту в наданні допомоги? Чи має М. право на державну допомогу як 
інвалід з дитинства? Обчисліть розмір виплат, які можуть виплачува-
тись М., якщо таку допомогу буде призначено. 

 
Завдання 20 
 
Полковник К. (50 років) прослужив 30 років у Прикордонних вій-

ськах. 15 вересня 2011 р. він вийшов у відставку. Вкажіть, на який вид 
соціального забезпечення матиме право К.? До якого органу він пови-
нен звернутися за його призначенням? Вкажіть джерело фінансування 
соціальних виплат, що надаються військовослужбовцям. 

 
Завдання 21 
 
Державна податкова інспекція наклала адміністративний штраф на 

громадянина Ш. за несплату земельного податку за земельну ділянку, 
яка належала йому на праві власності. Ш. оскаржив дії податкової ін-
спекції в суді, оскільки вважав, що звільнений від сплати земельного 
податку як ветеран праці. Він все життя працював трактористом у міс-
цевому коллективному сільськогосподарському підприємстві. Предста-
вник відповідача заперечив, вказуючи на те, що Ш. не належить до ве-
теранів праці, оскільки має лише 36 років трудового стажу. Які катего-
рії осіб є ветеранами праці? Чи правильно відмовили Ш. у наданні піль-
ги щодо звільнення від сплати земельного податку? Яке рішення пови-
нен винести суд? 

 
Завдання 22 
 
Громадянин Ч. працював з 1943 р. на окупованій німцями терито-

рії. Після визволення її – в колгоспі. Чи зараховується стаж роботи на 
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окупованій території? Як оформляються документи для зарахування 
такого стажу? Хто видає такі документи? Чи можна підтвердити стаж 
роботи за допомогою свідків? Дайте роз’яснення. 

Завдання 23 

Громадянин 3. з січня 1942 р. до березня 1945 р. працював в інди-
відуальному сільському господарстві в тилу. В 2001 р. він звернувся до 
районної комісії для розгляду питань, пов’язаних з установленням ста-
тусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту» при районному органі праці 
та соціального захисту населення для встановлення статусу учасника 
війни. У комісії йому відмовили, оскільки у 3. відсутні необхідні доку-
менти. Які документи необхідні для підтвердження факту роботи в роки 
війни? В якому порядку громадянин 3. може підтвердити свою роботу 
для набуття статусу учасника війни? 

Завдання 24 

Учасник бойових дій помер у березні 2002 р. Його дружина у квіт-
ні 2002 р. звернулася до районної МСЕК про встановлення причинного 
зв’язку з пораненням, одержаним під час Великої Вітчизняної війни. Чи 
може МСЕК у цьому випадку встановити причину смерті у зв’язку з 
пораненням? Чи матиме право вдова на пільги, і на які? 

Завдання 25 

Жінка, пенсію призначено у 2000 році. З 1 січня 2004 року перера-
ховано, стаж роботи – 42 роки, коефіцієнт зарплати 4,0. З 1 січня 2004 
року пенсія перераховувалася із застосуванням середньої заробітної 
плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2002 – 
306,45 грн. У грудні 2007 року пенсія виплачувалася у розмірі 829,58 
грн. Перерахувати розмір пенсії з 01.01.2012 року. 

Завдання 26 

Чоловіку віком 22 роки встановлено II групу інвалідності. На мо-
мент встановлення інвалідності страховий стаж становить 4 роки. При-
пустимо, середній коефіцієнт середнього заробітку 2,0. Пенсія призна-
чається у 2012 році. Розрахувати розмір пенсії. 
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Завдання 27 
 
Чоловіку віком 27 років встановлено III групу інвалідності. На мо-

мент встановлення інвалідності страховий стаж становить 5 років. При-
пустімо, середній коефіцієнт середнього заробітку 3,6. Пенсія призна-
чається у 2012 році. Потрібно звернути увагу на порядок обчислення 
страхового стажу. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про загально-
обов'язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу для 
визначення розміру пенсії за віком інвалідам, крім наявного стажу на 
момент встановлення групи інвалідності, додається також період з дня 
встановлення особі інвалідності до досягнення нею пенсійного віку. 

 
Завдання 28 
 
Жінка, пенсію призначено у 2000 році. З 1 січня 2004 року пере-

раховано за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», стаж роботи 30 років 5 місяців, коефіцієнт зарплати 
1,456. З 1 січня 2004 року пенсія перераховувалася із застосуванням 
середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки 
України, за 2002 – 306,45 грн. У грудні 2007 року пенсія виплачувалася 
у розмірі 491,54 грн. Перерахувати розмір пенсії з 01.01.2012 року. 

 
Завдання 29 
 
Інваліду II групи вперше встановлено інвалідність у віці 43 роки 

(довічно). Чоловік не працює. 
Фактичний страховий стаж – 26 років шість місяців та 16 років один 

місяць – період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсій-
ного віку (до 60 років) відповідно до ст.24 Закону. 

Страховий стаж – 42 роки сім місяців, коефіцієнт страхового стажу 
– 0,57488. Коефіцієнт заробітку – 2,8989. Визначити розмір пенсії. 

 
Завдання 30 
 
Фізичній особі нараховано у лютому 2012 року винагороду за до-

говором цивільно-правового характеру за виконану роботу у розмірі 
13000 грн. Визначити розмір ЄСВ. 
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Завдання 29 
 
Інваліду II групи вперше встановлено інвалідність у віці 43 роки 

(довічно). Чоловік не працює. 
Фактичний страховий стаж – 26 років шість місяців та 16 років один 

місяць – період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсій-
ного віку (до 60 років) відповідно до ст.24 Закону. 

Страховий стаж – 42 роки сім місяців, коефіцієнт страхового стажу 
– 0,57488. Коефіцієнт заробітку – 2,8989. Визначити розмір пенсії. 

 
Завдання 30 
 
Фізичній особі нараховано у лютому 2012 року винагороду за до-

говором цивільно-правового характеру за виконану роботу у розмірі 
13000 грн. Визначити розмір ЄСВ. 
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Завдання 31 
 
Працівникові нараховано у лютому 2012 року зарплату 10000 грн і 

лікарняні за дні хвороби у лютому у сумі 2000 грн. Визначити розмір 
ЄСВ. 

 
Завдання 32 
 
Чоловік визнаний 20 жовтня 2011 р. інвалідом III групи від загаль-

ного захворювання в 55 років (довічно). Фактичний страховий стаж – 36 
років та 4 роки 10 місяців – період з дня встановлення інвалідності до 
досягнення пенсійного віку (до 60 років) відповідно до ст.24 Закону. 
Працює. 

Страховий стаж – 40 років 10 місяців, коефіцієнт страхового стажу – 
0,55125. Коефіцієнт заробітку – 1,5447. За призначенням пенсії звернув-
ся 5 листопада 2011 р. Визначити розмір пенсії. 

 
Завдання 33 
 
Чоловік визнаний 26 жовтня 2011 р. інвалідом II групи від загаль-

ного захворювання в 39 років (довічно). Фактичний страховий стаж – 21 
рік 7 місяців та 20 років 9 місяців – період з дня встановлення інвалід-
ності до досягнення пенсійного віку (до 60 років) відповідно до ст.24 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання». Працює. 

Страховий стаж – 42 роки чотири місяці, коефіцієнт страхового стажу 
– 0,5715. Коефіцієнт заробітку – 1,7822. За призначенням пенсії звернувся 
1 листопада 2011 р. Визначити розмір пенсії. 

 
Завдання 34 
 
Жінка, інвалід III групи. Група інвалідності встановлена 12 вересня 

2011р. Працює. Заяву про призначення пенсії подала 25 жовтня 2011р., 
при цьому фактичний страховий стаж становив 30 років. Звільнена з 
роботи 2 жовтня 2011 р. Яким чином буде призначатися пенсія? 
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Тести для контрольної перевірки знань 

1. Перший рівень системи пенсійного забезпечення України включає: 
а) солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; 
б) систему медичного забезпечення пенсіонерів; 
в) накопичувальниу систему загальнообов’язкового пенсійного стра-

хування; 
г) систему недержавного пенсійного забезпечення. 

2. До видів страхових пенсій належать: 
а) пенсії за кількістю членів сім’ї;  
б) пенсії по інвалідності;  
в) пенсії за умовами праці; 
г) пенсії за доходом. 

3. Коли була схвалена Кабінетом Міністрів України стратегія розвит-
ку пенсійної системи? 

а) 9 липня 2003 р.;      
б) 5 листопада 1991 р.; 
в) 15 грудня 2005 р.; 
г) 21 грудня 1993 р. 

4.  За загальним правилом, особи мають право на призначення пенсії 
за віком за наявності страхового стажу: 

а) 10 років;       
б) 3 роки;     
в) 5 років; 
г) незалежно від страхового стажу. 

5. Який характер має пенсійне страхування? 
а) обов’язковий;    
б) соціально-обов’язковий;    
в) державний; 
г) державно-обов’язковий. 

6.  Коли був прийнятий перший Закон України «Про пенсійне забезпе-
чення»? 

а) 13 листопада 1991р.   
б) 27 липня 1990 р.     
в) 7 березня 1992 р. 
г) 5 листопада 1991 р. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 



ПРАКТИКУМ 
 

207

Тести для контрольної перевірки знань 

1. Перший рівень системи пенсійного забезпечення України включає: 
а) солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного 
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7. Пенсійний фонд є суб’єктом: 
а) солідарної системи; 
б) системи медичного забезпечення пенсіонерів; 
в) накопичувальної системи; 
г) системи недержавного пенсійного забезпечення. 

8. Призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу 
років здійснюється через: 

а) пенсійний фонд;      
б) професійний фонд;       
в) фонд безробіття; 
г) фонд втрати працездатності. 

9. Для працівників льотного складу умовою призначення пенсії є  
наявність спеціального стажу для чоловіків: 

а) 15 років;    
б) 30 років;   
в) 25 років; 
г) незалежно від стажу. 

10. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу 
для жінок менше 20 років встановлюється в розмірі: 

а) 30% середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 
економіки України, за певний рік; 

б) пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімаль-
ного розміру пенсії за віком; 

в) 20% середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 
економіки України, за попередній рік; 

г) 40% середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 
економіки України на момент призначення пенсії. 
11. Коли був прийнятий закон «Про загальнообов’язкове державне  

пенсійне страхування»? 
а) 1 квітня 1997 р.;   
б) 1 січня 2007 р.;   
в) 9 липня 2003 р.; 
г) 22 вересня 2004 р. 

12. Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання призна-
чаються за наявності страхового стажу на час настання інваліднос-
ті: 

а) для осіб 32 років – 5 років;     
б) для осіб 20 років – 3 роки;   
в) для осіб 25 років – 4 роки; 
г) незалежно від стажу. 
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13. Коли з’явилась необхідність соціального забезпечення непрацезда-
тних громадян? 
а) наприкінці XVIII ст.;   
б) на  початку XIX ст.;   
в) наприкінці XVIII — початку XIX ст.г) наприкінці XIX — початку 

XX ст.; 
14. Пенсії по інвалідності призначаються довічно жінкам з: 

а) 45 років;    
б) 60 років;   
в) 55 років; 
г) 60 років. 

15. Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразо-
во на вимогу учасника фонду тільки в разі: 
а) медично не підтвердженого критичного стану здоров’я; 
б) коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату на-

стання пенсійного віку досягає мінімального розміру суми пенсійних нако-
пичень; 

в) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України; 
г) юридично підтвердженої відсутності засобів до існування. 

16. Що таке трудовий стаж? 
а) певний часовий проміжок для оцінки здібностей нового працівни-

ка і для придбання ним практичного досвіду по своїй спеціальності; 
б) тривалість оплачуваної суспільно корисної діяльності громадяни-

на в суспільному виробництві, а також прирівняної до неї діяльності; 
в) юридичний факт, що разом з пенсійним віком визначає право на 

пенсію по старості. 
17. Загальна сумарна тривалість трудової й іншої суспільно корисної 

діяльності, незалежно від місця роботи, часу й наявних перерв – 
це: 
а) загальний трудовий стаж;    
б) страховий стаж; 
в) безперервний стаж. 

18. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, проводиться піс-
ля отримання відповідної заяви та необхідних документів протя-
гом: 
а) 10 робочих днів;  
б) 3 робочих днів;  
в) 5 робочих днів; 
г) 7 робочих днів. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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19. При втраті трудової книжки її власникові видається нова трудова 
книжка з написом…… 
а) «Дублікат»;     
б) «Копія»;  
в) «Запасна». 

20. Що таке вислуга років? 
а) звільнення від роботи за трудовим договором на певний період 

для соціальних цілей із збереженням колишньої роботи; 
б) це особливий вид спеціального стажу, що передбачає пільгове пе-

нсійне забезпечення у зв’язку з втратою професійної працездатності й ви-
ходом на пенсію до настання віку, що дає право на пенсію по старості; 

в) діяльність громадян, пов’язана з додатковою роботою, окрім ос-
новного місця роботи. 
21. Тривалість роботи у певних галузях народного господарства - це: 

а) загальний трудовий стаж;  
б) страховий стаж;   
в) спеціальний трудовий стаж; 
г) професійний трудовий стаж. 

22. Третій рівень системи пенсійного забезпечення України включає: 
а) солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; 
б) систему медичного забезпечення пенсіонерів; 
в) накопичувальну систему загальнообов’язкового пенсійного стра-

хування; 
г) систему недержавного пенсійного забезпечення. 

23. Хто такі державні службовці? 
а) керівники, що відповідають за певний напрям діяльності підпри-

ємства, керівник проектом або цілою компанією; 
б) особи, що займають посади в органах і їхньому апараті по практи-

чному виконанню завдань і функцій держави й отримують зарплату за ра-
хунок державного бюджету; 

в) ділові людини, що займаються власним бізнесом, мають свою 
справу в цілях здобуття прибутку або іншої вигоди. 
24. Пенсії мають забезпечувати рівень життя не нижчий за: 

а) прожитковий мінімум; 
б) середній дохід в галузях економіки; 
в) мінімальну заробітну плату; 
г) середню заробітну плату. 
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25. До видів страхових пенсій не належать: 
а) пенсії по інвалідності;            
б) пенсії за віком;         
в) пенсії за умовами праці; 
г) пенсії в разі втрати годувальника. 

26. Спеціальний стаж – це: 
а) сумарна тривалість трудової діяльності (державної служби), але 

виділена із загального стажу або за її змістом, або за умовами праці, у тому 
числі по займаній посаді, професії, у яких вона проходила; 

б) тривалість безперервної трудової діяльності працівника на одному 
підприємстві, в установі, організації; 

в) період (строк), протягом якого особа підлягає загально-
обов’язковому державному пенсійному страхуванню й за який щомісяця 
сплачені страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, 
встановленого законом. 
27. Якими управліннями Пенсійного фонду обчислюється стаж роботи? 

а) столичним;  
б) місцевими;    
в) районними; 
г) обласними. 

28. Для працівників льотного складу умовою призначення пенсії є 
наявність спеціального стажу для жінок: 
а) 10 років;  
б) 20 років;  
в) 25 років; 
г) незалежно від стажу. 

29. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу 
для чоловіків – 25 років встановлюється в розмірі: 
а) 30 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 

економіки України, за певний рік; 
б) прожиткового мінімуму за попередній рік; 
в) 20 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 

економіки України, за попередній рік; 
г) 40 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 

економіки України на момент призначення пенсії. 
30. Коли був прийнятий Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»? 
а) 9 липня 2003 р.;   
б) 16 січня 2003 р.;     

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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а) пенсії по інвалідності;            
б) пенсії за віком;         
в) пенсії за умовами праці; 
г) пенсії в разі втрати годувальника. 

26. Спеціальний стаж – це: 
а) сумарна тривалість трудової діяльності (державної служби), але 

виділена із загального стажу або за її змістом, або за умовами праці, у тому 
числі по займаній посаді, професії, у яких вона проходила; 

б) тривалість безперервної трудової діяльності працівника на одному 
підприємстві, в установі, організації; 

в) період (строк), протягом якого особа підлягає загально-
обов’язковому державному пенсійному страхуванню й за який щомісяця 
сплачені страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, 
встановленого законом. 
27. Якими управліннями Пенсійного фонду обчислюється стаж роботи? 

а) столичним;  
б) місцевими;    
в) районними; 
г) обласними. 

28. Для працівників льотного складу умовою призначення пенсії є 
наявність спеціального стажу для жінок: 
а) 10 років;  
б) 20 років;  
в) 25 років; 
г) незалежно від стажу. 

29. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу 
для чоловіків – 25 років встановлюється в розмірі: 
а) 30 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 

економіки України, за певний рік; 
б) прожиткового мінімуму за попередній рік; 
в) 20 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 

економіки України, за попередній рік; 
г) 40 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях 

економіки України на момент призначення пенсії. 
30. Коли був прийнятий Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»? 
а) 9 липня 2003 р.;   
б) 16 січня 2003 р.;     
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в) 31 березня 1994 р; 
г) 20 жовтня 2004 р. 

31. Яке завдання дозволяє вирішити недержавне пенсійне забезпечен-
ня? 
а) розширити інвестиційні можливості національної економіки; 
б) зменшити інвестиційні можливості національної економіки; 
в) підвищити довіру потенційних суб’єктів до компаній, які надають 

послуги зі страхування. 
32. Пенсії по інвалідності внаслідок професійного захворювання при-

значаються за наявності страхового стажу: 
а) для осіб 32 років – 5 років;  
б) для осіб 20 років – 3 роки;   
в) для осіб 25 років – 4 роки; 
г) незалежно від стажу. 

33. На яких засадах ґрунтується недержавне пенсійне забезпечення? 
а) добровільної участі роботодавців та їхніх об’єднань; 
б) добровільної участі громадян; 
в) добровільної участі громадян, роботодавців та їхніх об’єднань. 

34. Становлення системи недержавного пенсійного забезпечення в 
Україні відбулось у ... 
а) 1991 році; 
б) 1992 році; 
в) 1993 році; 
г) 1994 році. 

35. Пенсії по інвалідності призначаються довічно чоловікам з: 
а) 45 років;  
б) 60 років;  
в) 55 років; 
г) 65 років. 

36. Яким Законом України регулюється недержавне пенсійне забез-
печення? 
а) «Про загальнообов’язкове державне страхування» 
б) «Про пенсійне забезпечення» 
в) «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

37. Система недержавного пенсійного забезпечення – це... 
а) сукупність соціально-економічних відносин щодо зайнятості та 

використання працівників у суспільному виробництві; 
б) комплекс заходів для матеріального забезпечення непрацездатних 

громадян; 
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в) складова частина системи накопичувального пенсійного забезпе-
чення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридич-
них осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасни-
ками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. 
38. За структурою та організацією управління пенсійними активами 

система недержавного пенсійного забезпечення розділяється на... 
а) страхова та нестрахова; 
б) однорівнева та багаторівнева «подвійного трасту»; 
в) приватна, громадянська, державна. 

39. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється: 
а) пенсійним фондом;  
б) державою;  
в) банком;   
г) податковою адміністрацією. 

40. Професійний пенсійний фонд – це... 
а) недержавний пенсійний фонд, засновниками якого можуть бути 

об’єднання юридичних осіб – роботодавців, об’єднання фізичних осіб, 
включаючи профспілки або фізичні особи, пов’язані за видом їхньої профе-
сійної діяльності; 

б) недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути 
будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їхньої роботи; 

в) недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична осо-
ба-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого 
можуть приєднуватися роботодавці-платники. 
41. Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути: 

а) юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування 
недержавних пенсійних фондів; 

б) юридична особа – одноосібний засновник корпоративного пенсій-
ного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністру-
вання такого фонду; 

в) компанія з управління активами; 
г) вірні відповіді а), б). 

42. Недержавні пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсій-
них виплат: 
а) одноразова пенсійна виплата; 
б) пенсія на певний строк; 
в) вірні відповіді а), б); 
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в) складова частина системи накопичувального пенсійного забезпе-
чення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридич-
них осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасни-
ками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. 
38. За структурою та організацією управління пенсійними активами 

система недержавного пенсійного забезпечення розділяється на... 
а) страхова та нестрахова; 
б) однорівнева та багаторівнева «подвійного трасту»; 
в) приватна, громадянська, державна. 

39. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється: 
а) пенсійним фондом;  
б) державою;  
в) банком;   
г) податковою адміністрацією. 

40. Професійний пенсійний фонд – це... 
а) недержавний пенсійний фонд, засновниками якого можуть бути 

об’єднання юридичних осіб – роботодавців, об’єднання фізичних осіб, 
включаючи профспілки або фізичні особи, пов’язані за видом їхньої профе-
сійної діяльності; 

б) недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути 
будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їхньої роботи; 

в) недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична осо-
ба-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого 
можуть приєднуватися роботодавці-платники. 
41. Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути: 

а) юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування 
недержавних пенсійних фондів; 

б) юридична особа – одноосібний засновник корпоративного пенсій-
ного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністру-
вання такого фонду; 

в) компанія з управління активами; 
г) вірні відповіді а), б). 

42. Недержавні пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсій-
них виплат: 
а) одноразова пенсійна виплата; 
б) пенсія на певний строк; 
в) вірні відповіді а), б); 
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43. Фонд, який створюється одним або кількома юридичними особа-
ми-роботодавцями, до яких можуть приєднуватись інші роботода-
вці-платники: 
а) корпоративний;  
б) професійний;   
в) державний;  
г) відкритий. 

44. До витрат за рахунок пенсійних активів належать: 
а) витрати на аудит;  
б) витрати на збут; 
в) витрати на споживання; 
г) витрати на дивіденди. 

45. Кожен вкладник фонду може укласти: 
а) лише один пенсійний контракт; 
б) кілька пенсійних контрактів; 
в) один або кілька пенсійних контрактів; 
г) жодного пенсійного контракту. 

46. У разі розірвання пенсійного контракту вкладником за чий раху-
нок пенсійні кошти передаються до іншої фінансової установи? 
а) за рахунок держави;  
б) за рахунок вкладника;   
в) за рахунок банку; 
г) за рахунок роботодавця. 

47. Якщо контракт укладається з вкладником, який є учасником від-
повідного пенсійного фонду, то він укладається щонайменше: 
а) в трьох примірниках; 
б) в двох примірниках;    
в) в пяти примірниках;   
г) в чотирьох примірниках. 

48. Пенсійна виплата не здійснюється адміністратором одноразово на 
вимогу учасника фонду в разі: 
а) медично підтвердженого критичного стану здоров’я; 
б) коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату на-

стання пенсійного віку не досягає мінімального розміру суми пенсійних 
накопичень; 

в) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України; 
г) юридично підтвердженої відсутності засобів до існування. 
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49. Якщо контракт укладається з вкладником, який не є учасником 
відповідного пенсійного фонду, то він укладається щонайменше: 
а) в трьох примірниках;       
б) в двох примірниках;   
в) в п’яти примірниках;   
г) в чотирьох примірниках. 

50. В якому році була зареєстрована неприбуткова організація – Асо-
ціація недержавних пенсійних фондів України? 
а) 1992;  
б) 1994;  
в) 1997; 
г) 1998. 

51. Недержавне пенсійне забезпечення не здійснюється: 
а) недержавним пенсійним фондом;     
б) державою; 
в) банком; 
г) страховими організаціями. 

52. Фонд, який створюється однією або кількома юридичними особа-
ми і є доступним для будь-яких юридичних та фізичних осіб як 
вкладників фонду: 
а) корпоративний;  
б) професійний;   
в) державний; 
г) відкритий. 

53. До витрат за рахунок пенсійних активів не належать: 
а) витрати на аудит; 
б) витрати на страхування; 
в) винагорода адміністратора;  
г) витрати на дивіденди. 

54. У разі припинення трудових відносин з ініціативи власника за чий 
рахунок пенсійні кошти передаються до іншої фінансової устано-
ви? 
а) за рахунок держави;  
б) за рахунок вкладника; 
в) за рахунок банку; 
г) за рахунок роботодавця. 

55. Положення про Комісію та її склад, яка створюється для призна-
чення пенсій за особливі заслуги затверджує: 
а) Президент України;  
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49. Якщо контракт укладається з вкладником, який не є учасником 
відповідного пенсійного фонду, то він укладається щонайменше: 
а) в трьох примірниках;       
б) в двох примірниках;   
в) в п’яти примірниках;   
г) в чотирьох примірниках. 

50. В якому році була зареєстрована неприбуткова організація – Асо-
ціація недержавних пенсійних фондів України? 
а) 1992;  
б) 1994;  
в) 1997; 
г) 1998. 

51. Недержавне пенсійне забезпечення не здійснюється: 
а) недержавним пенсійним фондом;     
б) державою; 
в) банком; 
г) страховими організаціями. 

52. Фонд, який створюється однією або кількома юридичними особа-
ми і є доступним для будь-яких юридичних та фізичних осіб як 
вкладників фонду: 
а) корпоративний;  
б) професійний;   
в) державний; 
г) відкритий. 

53. До витрат за рахунок пенсійних активів не належать: 
а) витрати на аудит; 
б) витрати на страхування; 
в) винагорода адміністратора;  
г) витрати на дивіденди. 

54. У разі припинення трудових відносин з ініціативи власника за чий 
рахунок пенсійні кошти передаються до іншої фінансової устано-
ви? 
а) за рахунок держави;  
б) за рахунок вкладника; 
в) за рахунок банку; 
г) за рахунок роботодавця. 

55. Положення про Комісію та її склад, яка створюється для призна-
чення пенсій за особливі заслуги затверджує: 
а) Президент України;  
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б) Голова Верховної Ради; 
в) Прем’єр-міністр України; 
г) Кабінет Міністрів України 

56. Рішення Комісії про призначення пенсії за особливі заслуги або 
про відмову в її призначенні повідомляється посадовим особам, 
що порушили клопотання після його прийняття не пізніше: 
а) 10 днів;  
б) 14 днів; 
в) 7 днів; 
г) 30 днів. 

57. Щомісячні додаткові пенсії особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2, за шкоду, 
заподіяну здоров’ю, призначається у розмірі: 
а) 40 % мінімальної пенсії за віком; 
б) 30 % мінімальної пенсії за віком; 
в) 50 % мінімальної пенсії за віком; 
г) 60 % мінімальної пенсії за віком. 

58. Різниця між сумою пенсії за особливі заслуги та розміром пенсії, 
на яку має право особа згідно із законом, фінансується за рахунок 
коштів: 
а) Пенсійного фонду; 
б) Державного бюджету України; 
в) місцевого бюджету; 
г) за рахунок коштів підприємства. 

59. Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразо-
во на вимогу учасника фонду тільки в разі: 
а) медично не підтвердженого критичного стану здоров’я; 
б) коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату на-

стання пенсійного віку досягає мінімального розміру суми пенсійних нако-
пичень; 

в) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України; 
г) юридично підтвердженої відсутності засобів до існування. 

60. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, проводиться піс-
ля отримання відповідної заяви та необхідних документів протя-
гом: 
а) 10 робочих днів;  
б) 3 робочих днів;  
в) 5 робочих днів; 
г) 7 робочих днів. 
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61. Вказати правильне визначення поняття «прожитковий мінімум»:    
а) соціально прийнятий рівень споживання продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг, визначений за нормами соціальних або 
фізіологічних потреб; 

б) норматив, що визначається на основі показників фактичного спо-
живання або забезпеченості для всього населення або окремих соціальних 
груп; 

в) вартісна оцінка мінімуму життєвих засобів, необхідних для під-
тримки життєдіяльності та відновлення робочої сили працівника. 
62. Коли були прийняті Основи законодавства України про загально-

обов’язкове державне соціальне страхування? 
а) 18 червня 1996 р.; 
б) 23 лютого 1994 р.;  
в) 22 березня 2000 р.; 
г) 14 січня 1998 р. 

63. Соціальні нормативи за характером задоволення соціальних по-
треб: 
а) статистичні нормативи; 
б) нормативи споживання; 
в) нормативи мінімального споживання; 
г) нормативи забезпечення; 
д) нормативи доходу. 

64. Джерела фінансування соціальних гарантій: 
а) Державний бюджет; 
б) кошти місцевих бюджетів; 
в) страхові фонди; 
г) кошти підприємств, об’єднань й організації, що перебувають на 

господарському розрахунку; 
д) кошти організацій та установ, що фінансуються за рахунок бю-

джетів різного рівня. 
65. Види державних пенсій: 

а) трудові; 
б) економічні; 
в) соціальні. 

66. Забороняється використовувати кошти Пенсійного фонду: 
а) не за цільовим призначенням; 
б) на придбання державних цінних паперів у разі відсутності забор-

гованості з виплати пенсій; 
в) на кредитні операції; 
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г) надання позик. 
67. До числа основних державних соціальних гарантій належать: 

а) мінімальний розмір заробітної плати; 
б) мінімальний розмір пенсії за віком; 
в) величина порога індексації грошових доходів громадян; 
г) неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 
д) розміри державної соціальної допомоги; 
е) пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг, 

послуг зв’язку та критерії їхнє надання. 
68. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування 
та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за ра-
хунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передба-
чених Законом, це: 
а) перший рівень системи пенсійного забезпечення в Україні; 
б) другий рівень системи пенсійного забезпечення в Україні; 
в) третій рівень системи пенсійного забезпечення в Україні. 

69. Система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на 
засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їхніх 
об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 
громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передба-
чених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення, це: 
а) перший рівень системи пенсійного забезпечення в Україні; 
б) другий рівень системи пенсійного забезпечення в Україні; 
в) третій рівень системи пенсійного забезпечення в Україні. 

70. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів 
застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фі-
нансування витрат на оплату договорів страхування довічних пе-
нсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених 
законом, це: 
а) перший рівень системи пенсійного забезпечення в Україні; 
б) другий рівень системи пенсійного забезпечення в Україні; 
в) третій рівень системи пенсійного забезпечення в Україні. 

71. За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються 
на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пен-
сійні виплати: 
а) довічна пенсія з установленим періодом; 
б) довічна обумовлена пенсія; 
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в) довічна пенсія подружжя; 
г) одноразова виплата; 
д) пенсія у зв’язку з втратою годувальника. 

72. За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки од-
ного року страхового стажу дорівнює: 
а) 0,9 %;  
б) 1,0%;  
в) 1,5%; 
г) 2,0 %. 

73. За період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсій-
ного страхування величина оцінки одного року страхового стажу 
дорівнює: 
а) 6,75 %; 
б) 0,8 %;  
в) 0,85 %; 
г) 0,9 %; 
д) 1,0%. 

74. Діяльність недержавних пенсійних фондів відповідно до своїх ста-
тутів не належить до: 
а) банківської; 
б) страхової; 
в) діяльності на фондовому ринку; 
г) усі відповіді правильні. 

75. Ануїтет – це: 
а) періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими 

інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена 
у відповідному договорі; 

б) різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та варті-
стю її зобов’язань перед третіми особами; 

в) професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери 
та фондовий ринок. 
76. Що відносять до одноразових допомог? 

а) хвороба;   
б) народження дитини, лікування;  
в) похорони; 
г) карантин. 

77. Організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів: 
а) юридична особа, створена відповідно до Закону, яка має статус 

неприбуткової організації, функціонує та провадить діяльність виключно з 
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метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного 
фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює 
пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим законом 
порядку; 

б) неприбуткова організація, що створюється з метою встановлення 
професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсій-
них фондів (НПФ), захисту та представлення інтересів своїх членів, а також 
учасників недержавних пенсійних фондів; 

в) НПФ, засновником якого є юридична особа-роботодавець або де-
кілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися 
роботодавці-платники. 
78. Не пізніше скількох місяців від дня народження дитини признача-

ється одноразова допомога при народженні дитини? 
а) 6; 
б) 7;  
в) 2;  
г) 1. 

79. За яких умов дитина вважається народженою матір’ю-
одиначкою? 
а) мати не була одружена ні до, ні після народження дитини; 
б) мати раніше була одружена, але народила дитину від іншої особи 

до чи після розірвання шлюбу; 
в) смерті чоловіка або зниклого безвісти, але вчасно звернутись за 

допомогою у шлюбі не було можливості і у свідоцтві про народження ди-
тини відсутній запис про батька; 

г) мати народила дитину поза шлюбом, а потім одружилася із осо-
бою, що не є батьком дитини. 
80. Скільки катерогій ветеранів виділяє законодавство про соціаль-

ний захист? 
а) 3; 
б) 4; 
в) 5. 

81. Ким встановлюється правовий статус учасника війни? 
а) комісіями при військкоматах; 
б) населенням; 
в) районними комісіями.  

82. До якої категорії визначаються громадяни України, що бездоганно 
прослужили на військовій службі 25 і більше років? 
а) ветерани праці; 
б) ветерани військової служби; 
в) категорія ветеранів війни. 
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83. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів: 
а) виключним видом діяльності; 
б) професійною діяльністю з надання соціальних послуг населенню; 
в) вищим колегіальним органом управління системою загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування. 
84. За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як: 

а) відкриті пенсійні фонди; 
б) закриті пенсійні фонди; 
в) корпоративні пенсійні фонди; 
г) професійні пенсійні фонди. 

85. Засновником корпоративного пенсійного фонду можуть бути: 
а) профспілки або їхні об’єднання чи інші уповноважені найманими 

працівниками органи (представники); 
б) юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-

роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники; 
в) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридич-

ною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або пе-
ребуває під спільним контролем з такою юридичною особою; 

г) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі 
ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єди-
ний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціа-
льний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які бе-
руть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. 
86. Засновником (засновниками) професійного пенсійного фонду мо-

жуть бути: 
а) об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних 

осіб, включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або 
фізичні особи, пов’язані за родом їхньої професійної діяльності (занять); 

б) члени колективних підприємств, сільськогосподарських коопера-
тивів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий 
спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований 
сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент); 

в) особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або ви-
знані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають пра-
во на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. 
87. Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути: 

а) юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування 
недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор); 
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а) профспілки або їхні об’єднання чи інші уповноважені найманими 

працівниками органи (представники); 
б) юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-

роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники; 
в) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридич-

ною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або пе-
ребуває під спільним контролем з такою юридичною особою; 

г) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі 
ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єди-
ний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціа-
льний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які бе-
руть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. 
86. Засновником (засновниками) професійного пенсійного фонду мо-

жуть бути: 
а) об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних 

осіб, включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або 
фізичні особи, пов’язані за родом їхньої професійної діяльності (занять); 

б) члени колективних підприємств, сільськогосподарських коопера-
тивів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий 
спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований 
сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент); 

в) особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або ви-
знані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають пра-
во на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. 
87. Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути: 

а) юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування 
недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор); 
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б) юридична особа – одноосібний засновник корпоративного пенсій-
ного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністру-
вання такого фонду; 

в) компанія з управління активами; 
г) всі відповіді правильні. 

88. Розмір статутного капіталу адміністратора НПФ, сплаченого ко-
штами, становить не менше ніж сума, еквівалентна: 
а) 200 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку 

України на день державної реєстрації такої особи; 
б) 300 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку 

України на день державної реєстрації такої особи; 
в) 500 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку 

України на день державної реєстрації такої особи. 
89. Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійс-

нюватися такими особами: 
а) радою пенсійного фонду; 
б) компанією з управління активами; 
в) банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного 

фонду у випадках, передбачених законом; 
г) професійним адміністратором, який отримав ліцензію на прова-

дження діяльності з управління активами. 
90. Пенсійний контракт є: 

а) договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укла-
дається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким 
здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох 
учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника; 

б) документом, який відповідно до вимог Закону визначає напрями 
та обмеження інвестування коштів Накопичувального фонду, що дорівню-
ють інвестиційному доходу, суми коштів на адміністративні витрати, вида-
тки на фінансування оплати договорів страхування довічних пенсій та од-
норазових виплат у відповідному році; 

в) документом, відповідно до якого проводиться нарахування (обчи-
слення) або який підтверджує нарахування (обчислення) заробітної плати 
(доходу), на які відповідно до Закону нараховуються страхові внески. 
91. Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійс-
нює: 
а) Наглядова рада; 
б) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг; 
в) Антимонопольний комітет України. 
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92.  Система заходів правового, соціально-економічного й організацій-
ного характеру, що гарантується та реалізується державою для 
досягнення гідного життя людини, тобто його матеріальної забез-
печеності на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства. 
а) соціальний захист; 
б) вислуга років; 
в) пенсія. 

93.  Щомісячні грошові виплати з Пенсійного фонду, що призначають-
ся медичним органом на основі однієї з трьох груп інвалідності, 
яка спричинила повну або часткову втрату працездатності. 
а) пенсія; 
б) заробітна платня; 
в) пенсія за інвалідністю.  

94.  Чому дорівнює ставка мінімального страхового внеску до Пенсій-
ного фонду для підприємця, який працює на єдиному податку за 
його добровільної сплати страхових внесків? 
а) 33,2%; 
б) 35,2%. 

95.  Від яких параметрів залежать пенсійні виплати в солідарній сис-
темі пенсійного забезпечення: 
а) розмір заробітної плати; 
б) страховий стаж; 
в) розмір середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у 

сферах економіки України; 
г) кількість дітей пенсіонерів. 

96.  Внески роботодавців у фонд соціального страхування на випадок 
безробіття становлять: 
а) 32,3 % від фонду оплати праці; 
б) 1,6% від фонду оплати праці; 
в) 2,9% від фонду оплати праці; 
г) 1,3 % від фонду оплати праці; 
д) 25 % чистого прибутку. 

97.  Внески в загальнодержавні фонди цільового призначення: 
а) включаються в собівартість продукції; 
б) сплачуються за рахунок прибутку; 
в) сплачуються за рахунок виручки від реалізації; 
г) включаються в інші операційні витрати. 

98.  Джерела формування коштів пенсійного фонду: 
а) внески роботодавців та найманих працівників; 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 



ПРАКТИКУМ 
 

223

92.  Система заходів правового, соціально-економічного й організацій-
ного характеру, що гарантується та реалізується державою для 
досягнення гідного життя людини, тобто його матеріальної забез-
печеності на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства. 
а) соціальний захист; 
б) вислуга років; 
в) пенсія. 

93.  Щомісячні грошові виплати з Пенсійного фонду, що призначають-
ся медичним органом на основі однієї з трьох груп інвалідності, 
яка спричинила повну або часткову втрату працездатності. 
а) пенсія; 
б) заробітна платня; 
в) пенсія за інвалідністю.  

94.  Чому дорівнює ставка мінімального страхового внеску до Пенсій-
ного фонду для підприємця, який працює на єдиному податку за 
його добровільної сплати страхових внесків? 
а) 33,2%; 
б) 35,2%. 

95.  Від яких параметрів залежать пенсійні виплати в солідарній сис-
темі пенсійного забезпечення: 
а) розмір заробітної плати; 
б) страховий стаж; 
в) розмір середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у 

сферах економіки України; 
г) кількість дітей пенсіонерів. 

96.  Внески роботодавців у фонд соціального страхування на випадок 
безробіття становлять: 
а) 32,3 % від фонду оплати праці; 
б) 1,6% від фонду оплати праці; 
в) 2,9% від фонду оплати праці; 
г) 1,3 % від фонду оплати праці; 
д) 25 % чистого прибутку. 

97.  Внески в загальнодержавні фонди цільового призначення: 
а) включаються в собівартість продукції; 
б) сплачуються за рахунок прибутку; 
в) сплачуються за рахунок виручки від реалізації; 
г) включаються в інші операційні витрати. 

98.  Джерела формування коштів пенсійного фонду: 
а) внески роботодавців та найманих працівників; 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

224

б) відрахування підприємств, юридичних та фізичних осіб, які здійс-
нюють торгівлю ювелірними виробами; 

в) відрахування юридичних, фізичних осіб, які здійснюють операції з 
купівлі-продажу нерухомості; 

г) відрахування фізичних осіб, які користуються послугами мобіль-
ного зв’язку. 
99.  Кошти Пенсійного фонду направляються на виплату:  

а) пенсій (трудових, соціальних);  
б) допомог на поховання пенсіонерів;  
в) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних 

та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві); 
г) допомог при народженні дитини; 
д) забезпечення оздоровчих заходів. 

100.  Знайдіть неправильну відповідь. Загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування не передбачає: 
а) солідарну систему пенсійних виплат (пенсії з поточних надхо-

джень), що полягає у встановленні розмірів пенсії залежно від страхового 
стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачені внески; 

б) добровільне додаткове пенсійне забезпечення у державних пен-
сійних фондах; 

в) систему накопичувального пенсійного забезпечення в межах зага-
льнообов’язкового державного пенсійного страхування. 
101.  Днем звернення за пенсією вважається: 

a) день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призна-
чення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на 
інший з усіма необхідними документами (якщо їх немає в пенсійній спра-
ві); 

б) день, дата якого зазначена на поштовому штемпелі місця відправ-
лення заяви, що пересилається поштою, і при цьому додаються всі необхід-
ні документи; 

в) якщо всі додаткові документи були подані не пізніше трьох міся-
ців з дня повідомлення про необхідність подання таких – день приймання 
заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі 
місця відправлення заяви. 
102.  До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі докумен-

ти: 
a) документи про трудовий стаж; довідка про заробіток особи; доку-

менти про місце проживання заявника; 
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б) посвідчення учасника бойових дій; документи про визнання заяв-
ника ветераном війни; документи про визнання особи такою, що має особ-
ливі трудові заслуги перед Батьківщиною; документи про визнання заявни-
ка реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого; 

в) документи про народження дитини та виховання її до восьмиріч-
ного (чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалі-
дом з дитинства або дитиною-інвалідом; документи про наявність у заяв-
ника відповідного захворювання; довідка про перебування на утриманні в 
заявника непрацездатних членів сім’ї, про визнання заявника одиноким; 
клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію; 

г) документи про трудовий стаж; довідка про заробіток особи; доку-
менти про місце проживання заявника; посвідчення учасника бойових дій; 
документи про визнання заявника ветераном війни; документи про визнан-
ня особи такою, що має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; до-
кументи про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабіліто-
ваного; документи про народження дитини та виховання її до восьмирічно-
го (чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалідом 
з дитинства або дитиною–інвалідом; документи про наявність у заявника 
відповідного захворювання; довідка про перебування на утриманні в заяв-
ника непрацездатних членів сім’ї, про визнання заявника одиноким; клопо-
тання (направлення) про достроковий вихід на пенсію. 
103. До заяви про призначення пенсії за інвалідністю додаються такі 

документи: 
a) документи про трудовий стаж; довідка про заробіток особи; довід-

ка про середній заробіток на підприємстві для даної професії; документи 
про місце проживання заявника; акт про нещасний випадок на виробництві; 

б) акт про нещасний випадок на виробництві; документи про пере-
бування на утриманні в інваліда непрацездатних членів сім’ї, про визнання 
заявника одиноким і таким, що потребує постійного стороннього догляду; 

в) акт про нещасний випадок на виробництві; документи про ви-
знання заявника ветераном війни; документи про визнання особи такою, 
що має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; документи про ви-
знання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого; 

г) документи про трудовий стаж; довідка про заробіток особи; довід-
ка про середній заробіток на підприємстві для даної професії; документи 
про місце проживання заявника; акт про нещасний випадок на виробництві; 
акт про нещасний випадок на виробництві; документи про перебування на 
утриманні в інваліда непрацездатних членів сім’ї, про визнання заявника 
одиноким і таким, що потребує постійного стороннього догляду; акт про 
нещасний випадок на виробництві; документи про визнання заявника вете-

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 



ПРАКТИКУМ 
 

225

б) посвідчення учасника бойових дій; документи про визнання заяв-
ника ветераном війни; документи про визнання особи такою, що має особ-
ливі трудові заслуги перед Батьківщиною; документи про визнання заявни-
ка реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого; 

в) документи про народження дитини та виховання її до восьмиріч-
ного (чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалі-
дом з дитинства або дитиною-інвалідом; документи про наявність у заяв-
ника відповідного захворювання; довідка про перебування на утриманні в 
заявника непрацездатних членів сім’ї, про визнання заявника одиноким; 
клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію; 

г) документи про трудовий стаж; довідка про заробіток особи; доку-
менти про місце проживання заявника; посвідчення учасника бойових дій; 
документи про визнання заявника ветераном війни; документи про визнан-
ня особи такою, що має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; до-
кументи про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабіліто-
ваного; документи про народження дитини та виховання її до восьмирічно-
го (чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалідом 
з дитинства або дитиною–інвалідом; документи про наявність у заявника 
відповідного захворювання; довідка про перебування на утриманні в заяв-
ника непрацездатних членів сім’ї, про визнання заявника одиноким; клопо-
тання (направлення) про достроковий вихід на пенсію. 
103. До заяви про призначення пенсії за інвалідністю додаються такі 

документи: 
a) документи про трудовий стаж; довідка про заробіток особи; довід-

ка про середній заробіток на підприємстві для даної професії; документи 
про місце проживання заявника; акт про нещасний випадок на виробництві; 

б) акт про нещасний випадок на виробництві; документи про пере-
бування на утриманні в інваліда непрацездатних членів сім’ї, про визнання 
заявника одиноким і таким, що потребує постійного стороннього догляду; 

в) акт про нещасний випадок на виробництві; документи про ви-
знання заявника ветераном війни; документи про визнання особи такою, 
що має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; документи про ви-
знання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого; 

г) документи про трудовий стаж; довідка про заробіток особи; довід-
ка про середній заробіток на підприємстві для даної професії; документи 
про місце проживання заявника; акт про нещасний випадок на виробництві; 
акт про нещасний випадок на виробництві; документи про перебування на 
утриманні в інваліда непрацездатних членів сім’ї, про визнання заявника 
одиноким і таким, що потребує постійного стороннього догляду; акт про 
нещасний випадок на виробництві; документи про визнання заявника вете-
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раном війни; документи про визнання особи такою, що має особливі трудо-
ві заслуги перед Батьківщиною; документи про визнання заявника реабілі-
тованим або членом сім’ї реабілітованого. 
104. До заяви про призначення пенсії в зв’язку з утратою годувальника 

додаються такі документи: 
a) документи про місце проживання заявника; свідоцтво про наро-

дження або паспорт особи, якій призначається пенсія; документи, що засві-
дчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником; свідоцтво 
органу реєстрації актів цивільного стану про смерть годувальника сім’ї або 
рішення суду про визнання його безвісно відсутнім; документи про вік го-
дувальника сім’ї (якщо вік не зазначений у свідоцтві про смерть); докумен-
ти про трудовий стаж померлого годувальника, довідка про заробіток по-
мерлого годувальника; довідка про склад членів сім’ї годувальника, які 
перебували на його утриманні; 

б) свідоцтво РАЦСу про смерть годувальника сім’ї або рішення суду 
про визнання його безвісно відсутнім; довідки навчальних закладів про те, 
що особи, зазначені в п. «а» частини третьої та в частині четвертій статті 37 
Закону України «Про пенсійне забезпечення» (1788–12), навчаються; дові-
дка про те, що один з батьків або з подружжя, дід, баба, брат чи сестра по-
мерлого зайняті доглядом за дітьми (братами, сестрами або онуками) поме-
рлого, які не досягли 8 років; рішення органів опіки і піклування про при-
значення особи відповідно опікуном чи піклувальником; 

в) свідоцтво РАЦСу про смерть годувальника сім’ї або рішення суду 
про визнання його безвісно відсутнім; документи про визнання заявника 
ветераном війни; документи про визнання заявника реабілітованим або 
членом сім’ї реабілітованого; документи, передбачені в підпунктах «в» і 
«г» п. 7 Порядку, якщо смерть годувальника настала внаслідок трудового 
каліцтва чи професійного захворювання; 

г) документи про місце проживання заявника; свідоцтво про наро-
дження або паспорт особи, якій призначається пенсія; документи, що засві-
дчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником; свідоцтво 
органу РАЦСу про смерть годувальника сім’ї або рішення суду про ви-
знання його безвісно відсутнім; документи про вік годувальника сім’ї; до-
кументи про трудовий стаж померлого годувальника, довідка про заробіток 
померлого годувальника; довідка про склад членів сім’ї годувальника, які 
перебували на його утриманні; довідки навчальних закладів про те, що 
особи, зазначені в п. «а» частини третьої та в частині четвертій статті 37 
Закону України «Про пенсійне забезпечення», навчаються; довідка про те, 
що один з батьків або з подружжя, дід, баба, брат чи сестра померлого за-
йняті доглядом за дітьми (братами, сестрами або онуками) померлого, які 
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не досягли 8 років; рішення органів опіки і піклування про призначення 
особи відповідно опікуном чи піклувальником; документи про визнання 
заявника ветераном війни; документи про визнання заявника реабілітова-
ним або членом сім’ї реабілітованого; документи, передбачені в підпунктах 
«в» і «г» п. 7 Порядку, якщо смерть годувальника настала внаслідок трудо-
вого каліцтва чи професійного захворювання. 
105. До заяви про призначення пенсії за вислугу років додаються такі 

документи: 
a) документи про загальний та спеціальний трудовий стаж; довідка 

про заробіток особи; документи про місце проживання заявника; клопотан-
ня (направлення) центру зайнятості про достроковий вихід на пенсію; 

б) документи про перебування на утриманні в заявника непрацезда-
тних членів сім’ї, про визнання його одиноким, заявник потребує постійно-
го стороннього догляду; про визнання заявника ветераном війни або осо-
бою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною; про визнання заявника 
реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого; клопотання (направлення) 
центру зайнятості про достроковий вихід на пенсію; 

в) документи про загальний та спеціальний трудовий стаж; довідка 
про заробіток особи; документи про місце проживання заявника; клопотан-
ня (направлення) центру зайнятості про достроковий вихід на пенсію; до-
кументи про перебування на утриманні в заявника непрацездатних членів 
сім’ї, про визнання його одиноким, заявник потребує постійного сторон-
нього догляду; про визнання заявника ветераном війни, або особою, яка має 
особливі заслуги перед Батьківщиною; про визнання заявника реабілітова-
ним або членом сім’ї реабілітованого; клопотання (направлення) центру 
зайнятості про достроковий вихід на пенсію. 
106. До заяви про призначення соціальної пенсії, залежно від категорії 

заявника, додаються такі документи: 
a) документи про місце проживання заявника; свідоцтво про наро-

дження або паспорт особи, якій призначається соціальна пенсія; медичний 
висновок установи охорони здоров’я на дитину-інваліда; документи, що 
засвідчують родинні стосунки дітей, братів, сестер або онуків з померлим 
годувальником; посвідчення органу РАЦСу про смерть годувальника сім’ї 
або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім; 

б) документи про місце проживання заявника; свідоцтво про наро-
дження або паспорт особи, якій призначається соціальна пенсія; посвідчен-
ня про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»; рішення органів опі-
ки і піклування про призначення особи відповідно опікуном чи піклуваль-
ником; 
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не досягли 8 років; рішення органів опіки і піклування про призначення 
особи відповідно опікуном чи піклувальником; документи про визнання 
заявника ветераном війни; документи про визнання заявника реабілітова-
ним або членом сім’ї реабілітованого; документи, передбачені в підпунктах 
«в» і «г» п. 7 Порядку, якщо смерть годувальника настала внаслідок трудо-
вого каліцтва чи професійного захворювання. 
105. До заяви про призначення пенсії за вислугу років додаються такі 

документи: 
a) документи про загальний та спеціальний трудовий стаж; довідка 

про заробіток особи; документи про місце проживання заявника; клопотан-
ня (направлення) центру зайнятості про достроковий вихід на пенсію; 

б) документи про перебування на утриманні в заявника непрацезда-
тних членів сім’ї, про визнання його одиноким, заявник потребує постійно-
го стороннього догляду; про визнання заявника ветераном війни або осо-
бою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною; про визнання заявника 
реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого; клопотання (направлення) 
центру зайнятості про достроковий вихід на пенсію; 

в) документи про загальний та спеціальний трудовий стаж; довідка 
про заробіток особи; документи про місце проживання заявника; клопотан-
ня (направлення) центру зайнятості про достроковий вихід на пенсію; до-
кументи про перебування на утриманні в заявника непрацездатних членів 
сім’ї, про визнання його одиноким, заявник потребує постійного сторон-
нього догляду; про визнання заявника ветераном війни, або особою, яка має 
особливі заслуги перед Батьківщиною; про визнання заявника реабілітова-
ним або членом сім’ї реабілітованого; клопотання (направлення) центру 
зайнятості про достроковий вихід на пенсію. 
106. До заяви про призначення соціальної пенсії, залежно від категорії 

заявника, додаються такі документи: 
a) документи про місце проживання заявника; свідоцтво про наро-

дження або паспорт особи, якій призначається соціальна пенсія; медичний 
висновок установи охорони здоров’я на дитину-інваліда; документи, що 
засвідчують родинні стосунки дітей, братів, сестер або онуків з померлим 
годувальником; посвідчення органу РАЦСу про смерть годувальника сім’ї 
або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім; 

б) документи про місце проживання заявника; свідоцтво про наро-
дження або паспорт особи, якій призначається соціальна пенсія; посвідчен-
ня про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»; рішення органів опі-
ки і піклування про призначення особи відповідно опікуном чи піклуваль-
ником; 
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в) документи про місце проживання заявника; свідоцтво про наро-
дження або паспорт особи, якій призначається соціальна пенсія; медичний 
висновок установи охорони здоров’я на дитину-інваліда; документи, що 
засвідчують родинні стосунки дітей, братів, сестер або онуків з померлим 
годувальником; посвідчення органу РАЦСу про смерть годувальника сім’ї 
або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім; посвідчення про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня»; рішення органів опіки і пік-
лування про призначення особи відповідно опікуном чи піклувальником. 
107. Під час перерахунку пенсії і переведення з одного виду пенсії на 

інший до наявних документів заявник може додати: 
a) документи про трудовий стаж, який не врахований у пенсійній 

справі; документи про зміну кількості членів сім’ї, які одержують пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника; документи про виникнення обставин, що 
впливають на розмір пенсії; виписку з акта огляду в медико-соціальній екс-
пертній комісії про встановлення, зняття або зміну групи інвалідності; до-
кумент, що засвідчує цю особу, місце її постійного проживання та вік (пас-
порт); документом, який засвідчує вік дитини, є свідоцтво про народження; 
копію рішення органу опіки про призначення опікуна; 

б) документи про трудовий стаж, не врахований у пенсійній справі; 
документи про зміну кількості членів сім’ї, які одержують пенсію у зв’язку 
з втратою годувальника; документи про виникнення обставин, що вплива-
ють на розмір пенсії; 

в) документи про трудовий стаж, не врахований у пенсійній справі; 
документи про зміну кількості членів сім’ї, які одержують пенсію у зв’язку 
з втратою годувальника; документи про виникнення обставин, що вплива-
ють на розмір пенсії; копію рішення органу опіки про призначення опікуна 
(піклувальника). 
108. Для обчислення пенсії приймаються також додаткові документи: 

a) довідки про середній заробіток за відповідною професією і квалі-
фікацією в Україні – в процесі обчислення пенсій працівникам, направле-
ним з України на роботу за кордон, і громадянам України – переселенцям з 
інших країн, які не працювали в Україні (колишньому СРСР); 

б) довідки про авторський гонорар – під час обчислення пенсій чле-
нам творчих спілок та іншим творчим працівникам, які не є членами твор-
чих спілок; 

в) довідка про середній заробіток за відповідною професією і квалі-
фікацією в Україні – в процесі обчислення пенсій працівникам, направле-
ним з України на роботу за кордон, і громадянам України –  переселенцям з 
інших країн, які не працювали в Україні; довідка про авторський гонорар – 
під час обчислення пенсій членам творчих спілок та іншим творчим пра-
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цівникам, які не є членами творчих спілок; копія Тимчасової посвідки на 
постійне проживання (іноземні громадяни та особи без громадянства). 
109. Розташуйте документи за стадіями їхнього створення: 

a) трудовий стаж, заробітна плата, вік особи ; 
б) заробітна плата, трудовий стаж, вік особи; 
в) вік особи, трудовий стаж, заробітна плата. 

110. Повідомити про виникнення права на пенсію треба не пізніше: 
а) дня досягнення працівником пенсійного віку; 
б) одного місяця до досягнення працівником пенсійного віку; 
в) трьох місяців до досягнення працівником пенсійного віку. 

111. В який строк адміністрація підприємства, установи, організації 
оформляє всі необхідні документи і своє подання, ознайомлює з 
ним заявника (під розписку в поданні) і разом з профспілковим 
комітетом розглядає питання про можливість представлення пра-
цівника до призначення пенсії: 
а) протягом трьох місяців з дня одержання заяви про призначення 

пенсії; 
б) протягом одного місяця з дня одержання заяви про призначення 

пенсії; 
в) в 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії. 

112. Під час приймання документів орган, що призначає пенсію: 
a) перевіряє правильність оформлення заяви і подання, відповідність 

викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам 
про стаж; здійснює попередню правову експертизу змісту і належного офо-
рмлення представлених документів; 

б) перевіряє правильність оформлення заяви і подання, відповідність 
викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам 
про стаж; перевіряє правильність копій з відповідних документів, фіксує і 
засвідчує виявлені розходження; 

в) перевіряє правильність оформлення заяви і подання, відповідність 
викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам 
про стаж; здійснює попередню правову експертизу змісту і належного офо-
рмлення представлених документів; перевіряє правильність копій з відпо-
відних документів, фіксує і засвідчує виявлені розходження. 
113. В який строк має розглянути подані документи та прийняти рі-

шення орган, що призначає пенсію: 
a) не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних для призна-

чення пенсії документів; 
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цівникам, які не є членами творчих спілок; копія Тимчасової посвідки на 
постійне проживання (іноземні громадяни та особи без громадянства). 
109. Розташуйте документи за стадіями їхнього створення: 

a) трудовий стаж, заробітна плата, вік особи ; 
б) заробітна плата, трудовий стаж, вік особи; 
в) вік особи, трудовий стаж, заробітна плата. 

110. Повідомити про виникнення права на пенсію треба не пізніше: 
а) дня досягнення працівником пенсійного віку; 
б) одного місяця до досягнення працівником пенсійного віку; 
в) трьох місяців до досягнення працівником пенсійного віку. 

111. В який строк адміністрація підприємства, установи, організації 
оформляє всі необхідні документи і своє подання, ознайомлює з 
ним заявника (під розписку в поданні) і разом з профспілковим 
комітетом розглядає питання про можливість представлення пра-
цівника до призначення пенсії: 
а) протягом трьох місяців з дня одержання заяви про призначення 

пенсії; 
б) протягом одного місяця з дня одержання заяви про призначення 

пенсії; 
в) в 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії. 

112. Під час приймання документів орган, що призначає пенсію: 
a) перевіряє правильність оформлення заяви і подання, відповідність 
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про стаж; здійснює попередню правову експертизу змісту і належного офо-
рмлення представлених документів; 

б) перевіряє правильність оформлення заяви і подання, відповідність 
викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам 
про стаж; перевіряє правильність копій з відповідних документів, фіксує і 
засвідчує виявлені розходження; 

в) перевіряє правильність оформлення заяви і подання, відповідність 
викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам 
про стаж; здійснює попередню правову експертизу змісту і належного офо-
рмлення представлених документів; перевіряє правильність копій з відпо-
відних документів, фіксує і засвідчує виявлені розходження. 
113. В який строк має розглянути подані документи та прийняти рі-

шення орган, що призначає пенсію: 
a) не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних для призна-

чення пенсії документів; 
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б) не пізніше 20 днів після надходження всіх необхідних для призна-
чення пенсії документів; 

в) не пізніше 30 днів після надходження всіх необхідних для призна-
чення пенсії документів. 
114. В який строк має бути розглянуто та прийнято рішення про пере-

рахунок пенсії, про переведення з одного виду пенсії на інший та 
про поновлення виплати раніше призначеної пенсії: 

a) не пізніше 15 днів після надходження всіх необхідних документів; 
б) не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних документів; 
в) не пізніше 5 днів після надходження всіх необхідних документів. 

115. У зв’язку з утратою годувальника призначається: 
a) одна загальна пенсія на всіх членів сім’ї, які мають право на пен-

сію; 
б) на вимогу члена сім’ї його доля пенсії виділяється і виплачується 

йому окремо; 
в) на вимогу члена сім’ї, який проживає в іншому населеному пункті 

(районі, місті), його доля пенсії виділяється і виплачується йому окремо. 
116. Якщо в документі про час народження або про стаж зазначено 

тільки рік і місяць, без позначення точної дати, то датою наро-
дження або початку роботи вважається: 

a) 15-те число відповідного місяця; 
б) 1-ше число відповідного місяця. 

117. Як відбувається відмовлення в представленні до призначення пе-
нсії: 

a) у письмовій формі; 
б) в усній формі. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

А 
Адміністратор недержавного пенсійного фонду – юридична особа, що 

здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів. 
Актуарні розрахунки – фінансовий аналіз коротко- і довгострокових нас-

лідків функціонування системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, що містить прогноз фінансових потоків, 
оцінку фінансових зобов’язань, довгостроковий прогноз стану та 
стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довгострокових 
фінансових наслідків будь-яких змін у цій системі. 

Ануїтет – періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими 
інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, 
визначена у відповідному договорі. 

Б 
Бюджет Пенсійного фонду – план утворення і використання цільового 

страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до 
солідарної системи та надходжень з інших джерел. 

В 
Відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, учасниками  

якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та 
характеру їхньої роботи. 

Вкладник недержавного пенсійного фонду – особа, яка сплачує пенсійні 
внески на користь учасника шляхом перерахування коштів до не-
державного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного конт-
ракту та законодавства. 

Власний капітал – різниця між сукупною вартістю активів юридичної 
особи та вартістю її зобов’язань перед третіми особами. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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В 
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внески на користь учасника шляхом перерахування коштів до не-
державного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного конт-
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Д 
Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування – організаційно-технічна система, призначена для 
накопичення, зберігання та використання інформації про збір та 
ведення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що 
складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих 
осіб. 

Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення – сукупність органі-
заційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, 
спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення 
фізичних осіб. 

Діяльність з управління активами – професійна діяльність з управління 
активами інституційних інвесторів, порядок провадження якої ви-
значено законодавством про цінні папери та фондовий ринок. 

Довічна пенсія (ануїтет) – пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліко-
вуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої 
особи, а у випадках, передбачених законом, – на індивідуальному 
пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, су-
ма та порядок виплати якої визначаються в договорі страхування 
довічної пенсії, укладеному зі страховою організацією, що сплачу-
ється особі після досягнення нею пенсійного віку або членам її 
сім’ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених законодавством. 

Є 
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-

ня – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до 
системи загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою за-
безпечення захисту у випадках, передбачених  законодавством, 
прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхо-
вих виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. 

З 
Загальний трудовий стаж – сумарна тривалість роботи робітником або 

службовцем, або в іншій суспільнокорисній діяльності, якщо їхнє 
включення в трудовий стаж передбачено чинним законодавством. 



ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

233

Застрахована особа – фізична особа, яка підлягає загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або 
за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом по-
рядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування та до накопичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування. 

Зберігач – банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавст-
ва про банки і банківську діяльність та відповідає вимогам законо-
давства щодо зберігання та обслуговування коштів Накопичуваль-
ного фонду. 

І 
Інвестиційна декларація – документ, який визначає інвестиційну політи-

ку недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження 
інвестування активів недержавних пенсійних фондів. 

Інвестиційний дохід – сума приросту вартості пенсійних активів Накопи-
чувального пенсійного фонду за певний проміжок часу, отримана 
за рахунок зміни їхньої ринкової вартості, і прибутку (збитку) від 
здійснення операцій з активами та пасивних доходів, нарахованих 
за цими пенсійними активами. 

Інвестиційний прибуток (збиток) – різниця між сумою інвестиційного 
доходу Накопичувального пенсійного фонду, отриманого за пев-
ний проміжок часу, та сумою адміністративних видатків Накопи-
чувального пенсійного фонду за цей період на оплату послуг, ви-
значених відповідно до законодавства. 

Індивідуальний пенсійний рахунок – персоніфікований рахунок учасника 
пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого об-
ліку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних 
коштів. 

К 
Коефіцієнт страхового стажу – величина, що визначається для обрахування 

страхового стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Компанія з управління активами – юридична особа, яка здійснює управ-
ління активами на підставі ліцензії на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку (діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів) та обирається за результатами конкурсу. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Компанія з управління активами – юридична особа, яка здійснює управ-
ління активами на підставі ліцензії на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку (діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів) та обирається за результатами конкурсу. 
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Конкурс – процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи 
(групи юридичних осіб), яка запропонувала кращі послуги (вико-
нання робіт) у накопичувальній системі пенсійного страхування у 
визначеному закнодавством порядку. 

Контроль за юридичною особою – нагляд з можливістю вирішального 
впливу на управління або діяльність юридичної особи шляхом без-
посереднього та/або опосередкованого (через пов’язаних фізичних 
чи юридичних осіб) володіння більшою часткою (паєм, пакетом 
акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою 
кількістю голосів в органі управління юридичної особи, а також 
можливість здійснювати незалежно від формального володіння ви-
рішальний вплив відповідно до договору. Для фізичної особи зага-
льна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кі-
лькість голосів в органі управління, якою вона володіє) визнача-
ється як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій 
фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контро-
люються фізичною особою або членами її сім’ї. 

Корпоративний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, заснов-
ником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридич-
них осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися робото-
давці-платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно 
фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відноси-
нах з роботодавцями-засновниками та роботодавцями - платниками 
цього фонду; 

М 
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максималь-

на сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти роз-
мірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлено-
го законом, на яку нараховується єдиний внесок. 

Мінімальна пенсія – державна соціальна гарантія, розмір якої визначаєть-
ся Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». 

Мінімальний страховий внесок – сума коштів, що визначається розраху-
нково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання, встановлених законом, на місяць, за який нараховується за-
робітна плата (дохід). 
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Н 
Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійно-

го страхування – другий рівень системи пенсійного забезпечення 
в Україні, що базується на засадах накопичення коштів застрахова-
них осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержав-
них пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійно-
го забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату дого-
ворів страхування довічних пенсій і одноразових виплат. 

Накопичувальний пенсійний рахунок – частина персональної облікової 
картки в системі персоніфікованого обліку, яка відображає стан 
пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Накопичувальний пенсійний фонд – цільовий позабюджетний фонд, 
який створюється відповідно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування», акумулює страхові 
внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних 
пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвести-
ційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи 
якого використовуються для оплати договорів страхування довіч-
них пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у ви-
падках, передбачених законодавством, членам їхніх сімей чи спад-
коємцям та на інші цілі. 

Недержавний пенсійний фонд – юридична особа, яка має статус неприбу-
ткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та 
провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних 
внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим 
управлінням пенсійними активами, а також  здійснює пенсійні ви-
плати учасникам зазначеного фонду.  

Недержавний пенсійний фонд – суб’єкт другого рівня системи пенсійного  
забезпечення, який створений та діє відповідно до законодавства 
про  недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам зако-
нодавства для отримання ліцензії на надання послуг у накопичува-
льній системі пенсійного страхування.  

Недоїмка – сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не спла-
чена у строки, встановлені законодавством, обчислена територіа-
льними органами Пенсійного фонду України у випадках, передба-
чених законодавством. 

Непрацездатні громадяни – особи, які досягли встановленого законом пенсій-
ного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також 
особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. 
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Н 
Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійно-

го страхування – другий рівень системи пенсійного забезпечення 
в Україні, що базується на засадах накопичення коштів застрахова-
них осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержав-
них пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійно-
го забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату дого-
ворів страхування довічних пенсій і одноразових виплат. 

Накопичувальний пенсійний рахунок – частина персональної облікової 
картки в системі персоніфікованого обліку, яка відображає стан 
пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Накопичувальний пенсійний фонд – цільовий позабюджетний фонд, 
який створюється відповідно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування», акумулює страхові 
внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних 
пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвести-
ційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи 
якого використовуються для оплати договорів страхування довіч-
них пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у ви-
падках, передбачених законодавством, членам їхніх сімей чи спад-
коємцям та на інші цілі. 

Недержавний пенсійний фонд – юридична особа, яка має статус неприбу-
ткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та 
провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних 
внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим 
управлінням пенсійними активами, а також  здійснює пенсійні ви-
плати учасникам зазначеного фонду.  

Недержавний пенсійний фонд – суб’єкт другого рівня системи пенсійного  
забезпечення, який створений та діє відповідно до законодавства 
про  недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам зако-
нодавства для отримання ліцензії на надання послуг у накопичува-
льній системі пенсійного страхування.  

Недоїмка – сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не спла-
чена у строки, встановлені законодавством, обчислена територіа-
льними органами Пенсійного фонду України у випадках, передба-
чених законодавством. 

Непрацездатні громадяни – особи, які досягли встановленого законом пенсій-
ного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також 
особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. 
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О 
Одиниця пенсійних активів – показник системи персоніфікованого облі-

ку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що 
належать учаснику накопичувальної системи пенсійного страху-
вання та обліковуються на його накопичувальному пенсійному ра-
хунку в Накопичувальному фонді або в передбачених законом ви-
падках - на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному 
недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення. 

Одноразова виплата – пенсійна виплата, що здійснюється в разі досяг-
нення застрахованою особою пенсійного віку та в інших випадках 
на умовах та в порядку, визначених Законом України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування» за рахунок коштів 
Накопичувального фонду. 

Основні напрями інвестиційної політики – документ, який визначає на-
прями та обмеження інвестування коштів Накопичувального фон-
ду, рівні інвестиційного доходу, суми коштів на адміністративні 
витрати, видатки на фінансування оплати договорів страхування 
довічних пенсій та одноразових виплат у відповідному році. 

П 
Пенсійна схема – документ, який визначає умови та порядок недержавного 

пенсійного забезпечення учасників фонду.  
Пенсійні активи – активи пенсійного фонду, страхової організації, банків-

ської установи, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати;  
Пенсійні виплати – грошові виплати в системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді 
пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати; грошова виплата 
учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спад-
коємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавно-
му пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійно-
му рахунку коштів. 

Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування –
кошти, цінні папери, майнові права та зобов’язання щодо них, які 
сформовані в Накопичувальному фонді або у  недержавних пенсій-
них фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпе-
чення.  
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Пенсійні депозитні рахунки – вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, 
що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, 
установлених законодавством, для накопичення заощаджень на ви-
плату пенсії. 

Пенсійні кошти – сума зобов’язань у грошовому виразі пенсійного фонду 
перед його учасниками, страхової організації перед  застраховани-
ми особами згідно з договорами страхування довічної пенсії або 
банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні де-
позитні рахунки. 

Пенсійний контракт – договір між пенсійним фондом та його вкладником, 
згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення уча-
сника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою. 

Пенсійний фонд – органом, який здійснює керівництво та управління солі-
дарною системою, проводить збір, акумуляцію та облік страхових 
внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, 
забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату 
пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим ви-
користанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов’язані 
з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на нако-
пичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управ-
ління Накопичувальним фондом та інші функції. 

Пенсіонер –  особа, яка отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, 
які отримують пенсію в разі смерті цієї особи. 

Пенсія   –     щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує за-
страхована особа в разі досягнення нею пенсійного віку чи визнан-
ня її інвалідом, або отримують члени її сім’ї. 

Пенсія на визначений строк – пенсійні виплати, що здійснюються пері-
одично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, ви-
значених законодавством. 

Персоніфікований облік – збирання, оброблення, систематизація та збері-
гання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення ін-
формації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, ві-
домостей про визначення їхніх прав на пенсійні виплати за рахунок 
коштів, накопичених на їхню користь, а також для обчислення ро-
зміру цих виплат;  

Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування – організація та ведення обліку відомос-
тей про застраховану особу, що здійснюється відповідно до зако-
нодавства і використовується в системі загальнообов’язкового 
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Пенсійні депозитні рахунки – вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, 
що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, 
установлених законодавством, для накопичення заощаджень на ви-
плату пенсії. 

Пенсійні кошти – сума зобов’язань у грошовому виразі пенсійного фонду 
перед його учасниками, страхової організації перед  застраховани-
ми особами згідно з договорами страхування довічної пенсії або 
банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні де-
позитні рахунки. 

Пенсійний контракт – договір між пенсійним фондом та його вкладником, 
згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення уча-
сника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою. 

Пенсійний фонд – органом, який здійснює керівництво та управління солі-
дарною системою, проводить збір, акумуляцію та облік страхових 
внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, 
забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату 
пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим ви-
користанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов’язані 
з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на нако-
пичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управ-
ління Накопичувальним фондом та інші функції. 
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які отримують пенсію в разі смерті цієї особи. 
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Персоніфікований облік – збирання, оброблення, систематизація та збері-
гання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення ін-
формації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, ві-
домостей про визначення їхніх прав на пенсійні виплати за рахунок 
коштів, накопичених на їхню користь, а також для обчислення ро-
зміру цих виплат;  

Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування – організація та ведення обліку відомос-
тей про застраховану особу, що здійснюється відповідно до зако-
нодавства і використовується в системі загальнообов’язкового 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

238

державного соціального страхування в установленому законодав-
ством порядку. 

Пов’язана особа – юридична особа, яка здійснює контроль (зокрема спіль-
ний) за відповідною юридичною особою або контролюється нею 
чи перебуває з такою юридичною особою під спільним контролем; 
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відпо-
відною юридичною особою; посадова особа відповідної юридичної 
особи, уповноважена виконувати від імені такої особи дії, спрямо-
вані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а 
також члени сім’ї посадової особи. При цьому членами сім’ї фізич-
ної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки фізич-
ної особи і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-
кого з дітей або батьків фізичної особи. 

Посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування – спеціальний документ у ви-
гляді електронної смарт-картки з візуальними персоніфікованими 
ознаками, який забезпечує документування, збереження і викорис-
тання індивідуальної інформації про набуті застрахованою особою 
права у сфері загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування, на якому може зберігатися інша інформація для забезпе-
чення захисту прав застрахованих осіб на отримання коштів та по-
слуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуван-
ням. 

Представники застрахованих осіб – профспілки або їхні об’єднання чи 
інші уповноважені найманими працівниками органи (представни-
ки). 

Представники роботодавців – організації роботодавців, їхні об’єднання 
чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники). 

Професійна діяльність з управління активами в частині пенсійних ак-
тивів – професійна діяльність, пов’язана з управлінням пенсійними 
активами Накопичувального фонду з метою збереження їхньої вар-
тості та отримання інвестиційного доходу на користь застрахова-
них осіб. 

Професійний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, засновни-
ком  (засновниками) якого можуть бути об’єднання юридичних 
осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, включаючи профе-
сійні спілки (об’єднання професійних спілок), або фізичні особи, 
пов’язані за родом їхньої професійної діяльності (занять). Учасни-
ками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані 
за родом їхньої професійної діяльності (занять), визначеної у ста-
туті фонду. 
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Р 
Рада Накопичувального фонду – вищий колегіальний орган управління 

накопичувальною системою загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. 

Резерв коштів Пенсійного фонду – формується з метою забезпечення фі-
нансової стабільності Пенсійного фонду і складається з резерву 
коштів для поточних потреб та резерву коштів для покриття дефі-
циту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах, які зарахо-
вуються на окремі субрахунки одного рахунку Пенсійного фонду. 

Резервний фонд – фонд коштів, створений з метою відшкодування можли-
вих збитків учасників пенсійних фондів унаслідок неналежного 
виконання зобов’язань перед ними або порушення законодавства 
відповідними суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення. 

Роботодавець – власник підприємства, установи, організації або уповно-
важений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності 
та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найма-
них працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах 
працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні 
іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі між-
народної), філії та представництва, який використовує працю най-
маних працівників, якщо інше не передбачено міжнародними дого-
ворами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. 

С 
Саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних 

фондів – неприбуткова організація (непідприємницьке товарист-
во), що створюється з метою встановлення професійних стандартів 
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, захи-
сту та представлення інтересів своїх членів, а також учасників не-
державних пенсійних фондів. 

Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова частина 
системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунту-
ється на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, 
крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних 
накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсій-
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ного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування пенсійних виплат.  

Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування – перший рівень системи пенсійного забезпечення в 
Україні, яка базується на засадах солідарності і субсидування та 
здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок 
коштів Пенсійного фонду. 

Соціальні послуги – послуги, що надаються особам за рахунок коштів 
Пенсійного фонду на умовах та в порядку, визначених Законом 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня». 

Спеціальний трудовий стаж – це тривалість роботи у певних галузях на-
родного господарства, у певних умовах праці, у певних місцевос-
тях чи природно-кліматичних умовах, за професіями, посадами, а 
також деяких видів суспільнокорисної діяльності. 

Страхова організація – страховик, який має ліцензію на здійснення стра-
хування життя, а також ліцензію на здійснення страхування довіч-
них пенсій та здійснює страхування і виплату довічних пенсій за 
рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування. 

Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала держав-
ному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодав-
ством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню і за який сплачено страхові 
внески. 

Страхові внески – кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені (які 
підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; над-
ходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, що спрямовуються на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування. 

Страхові кошти – кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного внес-
ку та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та пені), що за-
стосовуються відповідно до законодавства. 

Страхувальники – роботодавці та інші особи, які відповідно до закону 
сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування та/або є платниками. 
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У 
Уповноважений банк – банк, який здійснює свою діяльність відповідно до 

законодавства про банки і банківську діяльність та проводить роз-
рахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду. 

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування – фізична 
особа, яка сплачує страхові внески до накопичувальної системи за-
гальнообов’язкового державного пенсійного страхування та при-
йняла рішення про спрямування цих внесків до пенсійного фонду - 
суб’єкта другого рівня у порядку, встановленому Законом України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Учасник недержавного пенсійного забезпечення – фізична особа, на ко-
ристь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду, 
страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до бан-
ківської установи і яка має право на недержавне пенсійне забезпе-
чення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, 
договором страхування або договором про відкриття пенсійного 
депозитного рахунку. 

Учасник недержавного пенсійного фонду – фізична особа, на користь 
якої сплачуються  пенсійні внески до недержавного пенсійного 
фонду. 

Ч 
Чиста вартість одиниці пенсійних активів – розрахункова вартість оди-

ниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої 
вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсій-
них активів станом на день розрахунку.   

Чиста вартість пенсійних активів – різниця між вартістю пенсійних ак-
тивів на день проведення розрахунку та загальною сумою зо-
бов’язань Накопичувального фонду, що підлягають виконанню на 
день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою та в 
порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку за погодженням з національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
та Національним банком України. 
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Учасник недержавного пенсійного фонду – фізична особа, на користь 
якої сплачуються  пенсійні внески до недержавного пенсійного 
фонду. 

Ч 
Чиста вартість одиниці пенсійних активів – розрахункова вартість оди-

ниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої 
вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсій-
них активів станом на день розрахунку.   

Чиста вартість пенсійних активів – різниця між вартістю пенсійних ак-
тивів на день проведення розрахунку та загальною сумою зо-
бов’язань Накопичувального фонду, що підлягають виконанню на 
день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою та в 
порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку за погодженням з національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
та Національним банком України. 
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Д о д а т о к  А  
                                      Додаток 4  
                                      до Порядку подання  
                                      та оформлення документів  
                                      для призначення  
                                      (перерахунку) пенсій  
                                      відповідно до Закону України  
                                      "Про загальнообов’язкове  
                                      державне пенсійне  
                                      страхування"  
 
                                                           Аркуш 1  
 
                      ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ  
 

           ___________________________________________  
                         (область, місто)  
 
                                      Управлінню Пенсійного фонду  
                                      України _____________ району  
  
 
                              ЗАЯВА  
                про призначення/перерахунок пенсії  
  
 
 Гр. _____________________________________________________________  
                  (прізвище, ім’я, по батькові)  
 
 Дата народження __________________ тел. _________________________  
 Адреса:  
 
------------------------------------------------------------------ 
|Місце реєстрації                        |                       | 
|----------------------------------------+-----------------------| 
|Місце проживання                        |                       | 
------------------------------------------------------------------  
 
 Паспорт:  
 
------------------------------------------------------------------ 
|серія        |номер       |ким виданий       |дата видачі       | 
|-------------+------------+------------------+------------------| 
|             |            |                  |                  | 
------------------------------------------------------------------  
 
 Ідентифікаційний номер (за наявності) _____________________  
 Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, відстрочити час  
її  призначення,  перевести  з  одного  виду  на інший (непотрібне  
закреслити)  
 
------------------------------------------------------------------ 
|Вид пенсії                   |                                  | 
|-----------------------------+----------------------------------| 
|Кількість утриманців         |                                  | 
|-----------------------------+----------------------------------| 
|Пенсія на іншій підставі     |не призначалась/ призначалась     | 
|-----------------------------+----------------------------------| 
|На сьогодні                  |працюю/не працюю                  | 
------------------------------------------------------------------ 
                     (непотрібне закреслити)  
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П р о д о в ж е н н я  д о д .  А  
Пенсію прошу виплачувати:  
 
------------------------------------------------------------------ 
|Поштою          |N рахунка_____________________________         | 
|                |в                                              | 
------------------------------------------------------------------  
 
     При призначенні  пенсії   прошу   виключити   із   підрахунку  
заробітної  плати  період  з  _____  до __________ або провести це  
автоматизованим способом (непотрібне закреслити).  Мені відомо, що  
відповідно до діючого законодавства громадянин,  який має право на  
різні види пенсій,  може отримати лише одну за його  вибором.  Про  
прийняття  на роботу,  звільнення з роботи,  зміни в складі сім’ї,  
зміну  місця  проживання,  виїзд  за  кордон  на  постійне   місце  
проживання  та інші обставини,  що можуть вплинути на моє пенсійне  
забезпечення,  зобов’язуюсь  своєчасно   повідомити   органи,   що  
призначають та виплачують пенсію.  
 
 "___" ____________ 20___ року   Підпис заявника _____________  
 
 Паспортні дані,  ідентифікаційний  номер  (за наявності) і подані  
документи звірені.  
 
 М.П.             Спеціаліст ______________  
 
                  Начальник управління _______________  
 
                                                           Аркуш 2  
 
                      Розписка-повідомлення  
 
 Заява та документи  
 гр. _____________________________________________________________  
                  (прізвище, ім’я, по батькові)  
 
 прийнято "___" ____________ 20 __ року і зареєстровано за N _____  
 
 Перелік документів, доданих до заяви:  
 
------------------------------------------------------------------ 
|N з/п   |   Найменування документа    |Кількість  | N документа | 
|--------+-----------------------------+-----------+-------------| 
|1       |Трудова книжка               |           |             | 
|--------+-----------------------------+-----------+-------------| 
|2       |Довідка про заробітну плату  |           |             | 
|--------+-----------------------------+-----------+-------------| 
|3       |Документи про стаж           |           |             | 
|--------+-----------------------------+-----------+-------------| 
|...     |                             |           |             | 
------------------------------------------------------------------  
 
 Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:  
 
------------------------------------------------------------------ 
|Найменування  |Термін подання|Дата подання |      Підписи       | 
|документа     |до (дата)     |документа    |--------------------| 
|              |              |             |заявника|спеціаліста| 
|--------------+--------------+-------------+--------+-----------| 
|              |              |             |        |           | 
------------------------------------------------------------------  
 
 Спеціаліст _____________.   
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------------------------------------------------------------------  
 
 Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:  
 
------------------------------------------------------------------ 
|Найменування  |Термін подання|Дата подання |      Підписи       | 
|документа     |до (дата)     |документа    |--------------------| 
|              |              |             |заявника|спеціаліста| 
|--------------+--------------+-------------+--------+-----------| 
|              |              |             |        |           | 
------------------------------------------------------------------  
 
 Спеціаліст _____________.   
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Д о д а т о к  Б  
                                      Додаток 2 до Порядку подання  
                                      та оформлення документів  
                                      для призначення  
                                      (перерахунку) пенсій  
                                      відповідно до Закону України  
                                      "Про загальнообов’язкове  
                                      державне пенсійне  
                                      страхування"  
  
 
                                                        Форма ОК-5  
 
                      ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ  
 
          ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ  
  
 
 Номер облікової картки:  ________________  
 Прізвище, ім’я, по батькові: ____________  
 
 Відомості про страхувальників застрахованої особи  
 
------------------------------------------------------------------ 
|    Код    |    Філія    |    Орган ПФУ    |    Найменування    | 
|-----------+-------------+-----------------+--------------------| 
|           |             |                 |                    | 
------------------------------------------------------------------  
 
 Звітний рік:  _________  
 
------------------------------------------------------------------------ 
|    Страхувальник    |  Відомості за звітний місяць (чисельник: Сума  | 
|                     |   заробітку,який враховується для обчислення   | 
|                     |     пенсії (грн); знаменник, ліва частина:     | 
|                     |Кількість днів стажу в місяці; знаменник, права | 
|                     | частина:Позначка про сплату страхових внесків) | 
|---------------------+------------------------------------------------| 
|Код |Філія |Код типу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 |12 | 
|    |      |  ставки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
|----+------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|    |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
|    |      |         |---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|    |      |         | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 
|---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|     Усього, грн     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
|---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|   Для пенсії, грн   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
|---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|    Страховий стаж   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
------------------------------------------------------------------------  
 
 Усього за рік: 00.00 грн   Усього за рік для пенсії: 00.00 грн  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|   Страхувальник   |        Відомості за звітний рік зі спецстажу  (за наявності даних)       | 
|-------------------+--------------------------------------------------------------------------| 
|Звітний| Код |Філія|N|  Код |Місяць |Одиниця|Місяці|Днів|Трудодн.|Год.|Хв.|Нормо-|Норма |Сезон| 
|  рік  |     |     | |підст.|заверш.|виміру |      |    |        |    |   |зміни |трива-|     | 
|       |     |     | |      |       |       |      |    |        |    |   |      |лості |     | 
------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Д о д а т о к  Б  
                                      Додаток 2 до Порядку подання  
                                      та оформлення документів  
                                      для призначення  
                                      (перерахунку) пенсій  
                                      відповідно до Закону України  
                                      "Про загальнообов’язкове  
                                      державне пенсійне  
                                      страхування"  
  
 
                                                        Форма ОК-5  
 
                      ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ  
 
          ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ  
  
 
 Номер облікової картки:  ________________  
 Прізвище, ім’я, по батькові: ____________  
 
 Відомості про страхувальників застрахованої особи  
 
------------------------------------------------------------------ 
|    Код    |    Філія    |    Орган ПФУ    |    Найменування    | 
|-----------+-------------+-----------------+--------------------| 
|           |             |                 |                    | 
------------------------------------------------------------------  
 
 Звітний рік:  _________  
 
------------------------------------------------------------------------ 
|    Страхувальник    |  Відомості за звітний місяць (чисельник: Сума  | 
|                     |   заробітку,який враховується для обчислення   | 
|                     |     пенсії (грн); знаменник, ліва частина:     | 
|                     |Кількість днів стажу в місяці; знаменник, права | 
|                     | частина:Позначка про сплату страхових внесків) | 
|---------------------+------------------------------------------------| 
|Код |Філія |Код типу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 |12 | 
|    |      |  ставки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
|----+------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|    |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
|    |      |         |---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|    |      |         | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 
|---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|     Усього, грн     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
|---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|   Для пенсії, грн   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
|---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+---| 
|    Страховий стаж   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 
------------------------------------------------------------------------  
 
 Усього за рік: 00.00 грн   Усього за рік для пенсії: 00.00 грн  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|   Страхувальник   |        Відомості за звітний рік зі спецстажу  (за наявності даних)       | 
|-------------------+--------------------------------------------------------------------------| 
|Звітний| Код |Філія|N|  Код |Місяць |Одиниця|Місяці|Днів|Трудодн.|Год.|Хв.|Нормо-|Норма |Сезон| 
|  рік  |     |     | |підст.|заверш.|виміру |      |    |        |    |   |зміни |трива-|     | 
|       |     |     | |      |       |       |      |    |        |    |   |      |лості |     | 
------------------------------------------------------------------------------------------------   
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----------------------------------------------------------------------- 
| Страхувальник   |Відомості за звітний рік з БСВ (за наявності даних)| 
|-----------------+---------------------------------------------------| 
|Звітний|Код|Філія| Код  | Тривалість  |                              | 
|  рік  |   |     |підст.|стажу, повних|                              | 
|       |   |     |      |-------------|                              | 
|       |   |     |      | міс. |  днів|                              | 
-----------------------------------------------------------------------  
 
 Прізвище, ім’я, по батькові          Дата формування  
 (N ОК ЗО: ідентифікаційний номер     виписки: __.__.____  
 (за наявності))  
 
 Спеціаліст:  П.І.Б. ______________    Підпис ____________________  
 
                                        М.П.  
 
 Начальник відділу  
 персоніфікованого обліку  
 інформаційних систем:     П.І.Б. _____________   Підпис _________  
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Д о д а т о к  В  
Додаток 3  

                                      до Порядку подання та оформлення 
документів для призначення  

                                      (перерахунку) пенсій  
                                      відповідно до Закону України  
                                      "Про загальнообов’язкове  
                                      державне пенсійне  
                                      страхування"  
 
                                                        Форма ОК-2  
  
 
 ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ              Тип форми:        Статус документа: 
 ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ               Походження  
 Номер облікової картки ЗО:           документа:  
 Прізвище, ім’я, по батькові:  
 Звітній рік з нарахування            Код періоду року: 0 (Рік)  
 зарплати:  
 
 Рік, в якому сплачено зарплату/дохід (довідково):  
 Роботодавець: Код:            [Код філії:]         Назва:  
 Орган ПФУ, в якому зареєстровано РД:                   (Код:           ) 
 
 Ознака "трудова книжка особи знаходиться у цього роботодавця":  
 Код типу ставки страхового збору:  
 Сума страхового збору за звітний період:  
 нарахованого роботодавцем на зарплату застрахованої особи:  
 нарахованого із заробітку застрахованої особи:  
 
------------------------------------------------------------------------------ 
|Місяць|    Сума нарах.    |   Сума   |Сума внеску |    Усього   |Чи сплачено| 
|      | заробітку (доходу)|лікарняних|із заробітку|відпрацьовано|  страхові | 
|      |-------------------|   (грн)  |   (грн)    |    (днів)   |   внески  | 
|      |усього|врахов. для |          |            |             |           | 
|      | (грн)|пенсії (грн)|          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   1  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   2  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   3  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   4  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   5  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   6  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   7  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   8  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   9  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|  10  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|  11  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|  12  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
| Разом|      |            |          |            |             |           | 
------------------------------------------------------------------------------   
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Д о д а т о к  В  
Додаток 3  

                                      до Порядку подання та оформлення 
документів для призначення  

                                      (перерахунку) пенсій  
                                      відповідно до Закону України  
                                      "Про загальнообов’язкове  
                                      державне пенсійне  
                                      страхування"  
 
                                                        Форма ОК-2  
  
 
 ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ              Тип форми:        Статус документа: 
 ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ               Походження  
 Номер облікової картки ЗО:           документа:  
 Прізвище, ім’я, по батькові:  
 Звітній рік з нарахування            Код періоду року: 0 (Рік)  
 зарплати:  
 
 Рік, в якому сплачено зарплату/дохід (довідково):  
 Роботодавець: Код:            [Код філії:]         Назва:  
 Орган ПФУ, в якому зареєстровано РД:                   (Код:           ) 
 
 Ознака "трудова книжка особи знаходиться у цього роботодавця":  
 Код типу ставки страхового збору:  
 Сума страхового збору за звітний період:  
 нарахованого роботодавцем на зарплату застрахованої особи:  
 нарахованого із заробітку застрахованої особи:  
 
------------------------------------------------------------------------------ 
|Місяць|    Сума нарах.    |   Сума   |Сума внеску |    Усього   |Чи сплачено| 
|      | заробітку (доходу)|лікарняних|із заробітку|відпрацьовано|  страхові | 
|      |-------------------|   (грн)  |   (грн)    |    (днів)   |   внески  | 
|      |усього|врахов. для |          |            |             |           | 
|      | (грн)|пенсії (грн)|          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   1  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   2  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   3  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   4  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   5  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   6  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   7  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   8  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|   9  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|  10  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|  11  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
|  12  |      |            |          |            |             |           | 
|------+------+------------+----------+------------+-------------+-----------| 
| Разом|      |            |          |            |             |           | 
------------------------------------------------------------------------------   
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 Дані про трудові відносини в звітному році:    початок:       кінець:  
 
 Додаткові відомості про період трудових відносин:  
 відпрацьовано повних місяців _________, днів _______  
 
 Реєстраційний номер пачки документів у РД:  
 Реєстраційний номер пачки документів у ПФУ:  
 Дата реєстрації пачки в ПФУ:  
 
 Спецстаж  
 
-----------------------------------------------------------------------------
-- 
|N|  Код |Місяць |Одиниця|Місяців|Днів|Трудодн.|Год.|Хвил.|Нормо-|Норма 
|Сезон| 
| |підст.|заверш.|виміру |       |    |        |    |     |зміни |трива-|     
| 
| |      |       |       |       |    |        |    |    |      |лості |     
| 
-----------------------------------------------------------------------------
--  
 
 Відповідальна особа  
 за роздрук ОК-2:  
 
                П.І.Б. _______________  Підпис _______  Дата ______  
 
                                                        М.П.  
 
 Начальник відділу  
 персоніфікованого обліку  
 інформаційних систем:  
 
               П.І.Б. _______________  Підпис _______  Дата ______  
 
 Відповідальна особа  
 відділу надходження  
 доходів, яка підтверджує  
 факт сплати нарахованих  
 страхових внесків  
 у повному обсязі:  
 

П.І.Б. _______________  Підпис _______   Дата ______  
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Д о д а т о к  Г  
Додаток 1  

                                      до пункту 7 Порядку подання  
                                      та оформлення документів  
                                      для призначення (перерахунку) пенсій
                                      відповідно до Закону України  
                                      "Про загальнообов’язкове  
                                      державне пенсійне страхування"  
  
 
                             ДОВІДКА  
            ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ  
  
 ШТАМП  
 органу, що видав довідку  
  
                           Видана ________________________________ 
                           _______________________________________  
                           про те, що його (її) заробітна плата,  
                           яка враховується при обчисленні пенсії,  
                           склала 
                           _______________________________________ 
                           _______________________________________  
  
          Сума заробітної плати з розшифруванням (грн.)  
 
------------------------------------------------------------------ 
|Місяці  |___ р.|___ р. |___ р. |___ р. |___ р. |___ р. |___ р.  | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Січень  |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Лютий   |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Березень|      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Квітень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Травень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Червень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Липень  |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Серпень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Вересень|      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Жовтень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Листопад|      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Грудень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Усього  |      |       |       |       |       |       |        | 
------------------------------------------------------------------  
     На всі виплати нараховані страхові внески до Пенсійного фонду  
України (страхові внески).  
 
     Довідка видана на підставі особових рахунків за _______ роки.  
 

 М.П.      Керівник           _______________ ________________  

                                               (прізвище)  

           Головний бухгалтер _______________ ________________  

                                               (прізвище)   
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Д о д а т о к  Д  
Додаток 4 
до Порядку формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум  
нарахованого єдиного внеску на  
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

Звітність 
 

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застраховани
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Д о д а т о к  Г  
Додаток 1  

                                      до пункту 7 Порядку подання  
                                      та оформлення документів  
                                      для призначення (перерахунку) пенсій
                                      відповідно до Закону України  
                                      "Про загальнообов’язкове  
                                      державне пенсійне страхування"  
  
 
                             ДОВІДКА  
            ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ  
  
 ШТАМП  
 органу, що видав довідку  
  
                           Видана ________________________________ 
                           _______________________________________  
                           про те, що його (її) заробітна плата,  
                           яка враховується при обчисленні пенсії,  
                           склала 
                           _______________________________________ 
                           _______________________________________  
  
          Сума заробітної плати з розшифруванням (грн.)  
 
------------------------------------------------------------------ 
|Місяці  |___ р.|___ р. |___ р. |___ р. |___ р. |___ р. |___ р.  | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Січень  |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Лютий   |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Березень|      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Квітень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Травень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Червень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Липень  |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Серпень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Вересень|      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Жовтень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Листопад|      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Грудень |      |       |       |       |       |       |        | 
|--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| 
|Усього  |      |       |       |       |       |       |        | 
------------------------------------------------------------------  
     На всі виплати нараховані страхові внески до Пенсійного фонду  
України (страхові внески).  
 
     Довідка видана на підставі особових рахунків за _______ роки.  
 

 М.П.      Керівник           _______________ ________________  

                                               (прізвище)  

           Головний бухгалтер _______________ ________________  

                                               (прізвище)   
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Д о д а т о к  Д  
Додаток 4 
до Порядку формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум  
нарахованого єдиного внеску на  
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

Звітність 
 

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих
осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів 

Пенсійного фонду України 
1. Звіт за місяць   рік:     

Подають Терміни подання  
Страхувальники, фізичні особи - підприємці, в 
тому числі ті, які обрали спрощену систему 
оподаткування, які використовують працю 
фізичних осіб, районні (міські) управління 
праці та соціального захисту населення, - 

органам Пенсійного фонду України 
(управлінням Пенсійного фонду України  в 
районах, містах, районах у містах, а також у 
містах та районах) 

 
не пізніше ніж через 20 календарних 

днів, наступних за останнім 
календарним днем звітного місяця 

 

Форма № Д4 
(місячна) 

 
ПОГОДЖЕНО 

 з Держстатом України 

2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер 
облікової картки платника податків   

          3. Філія за реєстрацією в Пенсійному 
фонді України 

     

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові 
______________________________________________________________________ 
(страхувальника/фізичної особи) 

Місцезнаходження/ місце проживання 

Вихідний № у страхувальника__________________________                                      “_____”_________________20___року 
                                                                                                                                                                       
Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт   ____________________________ 

Перелік таблиць звіту 
№ 
з/п Назва таблиці Кількість 

аркушів 
Кількість 
рядків 

1 Нарахування єдиного внеску   * 
2 Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб *
3 Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову 

військову службу
 * 

4 Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  на суми грошового забезпечення *
5 Відомості про трудові відносини застрахованих осіб 
6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам   
7 Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
8 Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично 
здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд  за інвалідом І 
групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-
річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до 
законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних 
батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства 

  

9 Відомості про осіб, які проходять строкову  військову службу   
Усього   

 

Керівник                  _______________________________           ______________ _______________________________ 
                                               (реєстраційний номер облікової                                (підпис)                                   (П.І.Б.) 
                                                    картки платника податків)                    
М.П. 
Головний бухгалтер      ___________________________            ______________ ______________________________ 
                                                 (реєстраційний номер облікової                              (підпис)                                   (П.І.Б.) 
                                                картки платника податків)                    
Реєстраційний  №  звіту в органі Пенсійного фонду України  ______________  
Дата реєстрації  в органі Пенсійного фонду України ________________________ 
Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт  _____________      ______________________    
                                                                                                                                     (підпис)                                     (П.І.Б.)   
Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку: 
        “_____”_________________20___року                     ________________         _______________________ 
                                                                                                      (підпис)                                     (П.І.Б.)   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

лінія відрізу 
Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України    за ____місяць 20___року 

 

Реєстраційний № звіту в органах Пенсійного фонду України __________________  
Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України _________________________ 
Одержано відомостей на ___________________________ аркушах. 
 

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України , що прийняла звіт______________   ___________________________________ 
                                                                                                                                        (підпис)                                          (П.І.Б.)   
М.П.   
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П р о д о в ж е н н я  д о д .  Д .  
 

 
 
 Вихідний № у страхувальника _____________ 

№ аркуша звіту ____________ 
 

1. Звіт за місяць:    Рік:     
 

2. Код за ЄДРПОУ/ 
реєстраційний  
номер облікової картки 
платника податків   

          
3. Філія за реєстрацією в 
органі Пенсійного фонду 
України 

     

 

Страхувальник ______________________________________________________________ 
                                    (найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - підприємця)  
 

 4. Код основного виду економічної діяльності,   
 відповідно до якого встановлено клас професійного ризику  

  .   

5. Клас професійного ризику виробництва   

Бюджетна установа   
Підприємство, організація всеукраїнської 
громадської організації інвалідів, зокрема  
товариств УТОГ,  УТОС  

 
Кількість створених нових робочих місць  __________. 
 
 

 
Підприємство, організація громадської  
організації інвалідів                                                       
Підприємство суднобудівної промисловості (клас 
30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 
розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) 

 

(позначка “х” вноситься у клітинку відповідного варіанта)               
Міністерство, інший  центральний орган 
виконавчої влади_____________________________            

 

Середньооблікова кількість штатних  
працівників за звітний період, осіб___________________, 

Місцезнаходження (місце проживання) __________ 
____________________________ тел.______________           
Організаційно-правова форма господарювання 
_______________________________                  

у тому числі:                                                                                             
працівників,  яким відповідно до чинного  
законодавства встановлено інвалідність, осіб __________, 
 

працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню __________. 

№ реєстрації 
страхувальника_________________________                 

 

 

Штатна чисельність працівників  ____________. 
 

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за 
договорами цивільно-правового 
характеру____________________ 
 

Назва банку  __________________________________ 

МФО ________________________________________  
 № п/рахунку _________________________________ 

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким  
нараховані виплати _______________________, 
у тому числі: 
чоловіків _____________________ 
жінок ________________________ 
(показники кількості працівників зазначаються в цілих одиницях) 

                
 

Обрана система оподаткування _____________                 
 

 

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску 
 

№ з/п Назва показника Сума (грн.) 
1 2 3 

1 Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за 
цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього        

 

1.1 сума нарахованої заробітної плати   
1.2 сума винагород за договорами цивільно-правового характеру  
1.3 сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок 

коштів роботодавця 
 

1.4 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів 
соціального страхування, усього, у тому числі: 

 

1.4.1 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 
виробництві 

 

2 Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-
правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності,  на яку 
нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3)  

 

2.1 Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього      
     (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6+ р. 2.1.7) 

 

2.1.1 роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7%)   
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П р о д о в ж е н н я  д о д .  Д .  
 

 
 
 Вихідний № у страхувальника _____________ 

№ аркуша звіту ____________ 
 

1. Звіт за місяць:    Рік:     
 

2. Код за ЄДРПОУ/ 
реєстраційний  
номер облікової картки 
платника податків   

          
3. Філія за реєстрацією в 
органі Пенсійного фонду 
України 

     

 

Страхувальник ______________________________________________________________ 
                                    (найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - підприємця)  
 

 4. Код основного виду економічної діяльності,   
 відповідно до якого встановлено клас професійного ризику  

  .   

5. Клас професійного ризику виробництва   

Бюджетна установа   
Підприємство, організація всеукраїнської 
громадської організації інвалідів, зокрема  
товариств УТОГ,  УТОС  

 
Кількість створених нових робочих місць  __________. 
 
 

 
Підприємство, організація громадської  
організації інвалідів                                                       
Підприємство суднобудівної промисловості (клас 
30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 
розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) 

 

(позначка “х” вноситься у клітинку відповідного варіанта)               
Міністерство, інший  центральний орган 
виконавчої влади_____________________________            

 

Середньооблікова кількість штатних  
працівників за звітний період, осіб___________________, 

Місцезнаходження (місце проживання) __________ 
____________________________ тел.______________           
Організаційно-правова форма господарювання 
_______________________________                  

у тому числі:                                                                                             
працівників,  яким відповідно до чинного  
законодавства встановлено інвалідність, осіб __________, 
 

працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню __________. 

№ реєстрації 
страхувальника_________________________                 

 

 

Штатна чисельність працівників  ____________. 
 

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за 
договорами цивільно-правового 
характеру____________________ 
 

Назва банку  __________________________________ 

МФО ________________________________________  
 № п/рахунку _________________________________ 

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким  
нараховані виплати _______________________, 
у тому числі: 
чоловіків _____________________ 
жінок ________________________ 
(показники кількості працівників зазначаються в цілих одиницях) 

                
 

Обрана система оподаткування _____________                 
 

 

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску 
 

№ з/п Назва показника Сума (грн.) 
1 2 3 

1 Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за 
цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього        

 

1.1 сума нарахованої заробітної плати   
1.2 сума винагород за договорами цивільно-правового характеру  
1.3 сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок 

коштів роботодавця 
 

1.4 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів 
соціального страхування, усього, у тому числі: 

 

1.4.1 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 
виробництві 

 

2 Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-
правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності,  на яку 
нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3)  

 

2.1 Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього      
     (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6+ р. 2.1.7) 

 

2.1.1 роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7%)   
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2.1.2 бюджетними установами (36,3%)  
2.1.3 роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних  суден 

цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-
наглядачі) і бортоператорам, які  виконують спеціальні роботи в польотах  (45,96 %) 

 

2.1.4 підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)  
2.1.5 підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема 

товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %) 
 

2.1.6 підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених 
частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам  (5,5 %) 

 

2.1.7 підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15           
групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010)  (33,2%) 

 

2.2 Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 
усього            (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3) 

 

2.2.1 Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7%  
2.2.2 Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 

нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій 
інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС  (5,3%) 

 

2.2.3 Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 
нарахована підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30,         
клас 33.15 групи 3.1 розділу33 КВЕД ДК 009:2010), 33,2% 

 

2.3 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р.  2.3.3 + р. 2.3.4)  
2.3.1 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок                    

у розмірі  33,2 % 
 

2.3.2 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і 
організаціями працюючим інвалідам (8,41 %) 

 

2.3.3 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями 
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС 
(5,3%) 

 

2.3.4 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована  підприємствами та організаціями 
громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 
Закону) працюючим інвалідам (5,5%) 

 

3 Нараховано єдиного внеску, усього  (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 )  
3.1 на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 

3.1.7) 
 

3.1.1 на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного 
ризику виробництва (р. 2.1.1 х  (36,76%-49,7%)) 

 

3.1.2 на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами  (р. 2.1.2 х  36,3 %)  
3.1.3 на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб 

льотних екіпажів повітряних  суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, 
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які  виконують спеціальні 
роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %) 

 

3.1.4 на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями 
працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %) 

 

3.1.5 на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських 
громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %) 

 

3.1.6 на суми заробітної плати, нарахованої  підприємствами та організаціями громадських 
організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 закону) 
працюючим інвалідам                  (р. 2.1.6 х 5,5 %) 

 

 3.1.7 на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами суднобудівної промисловості (клас 
30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010)  (р. 2.1.7 х 
33,2%) 

 

3.2 на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 
усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2  + р. 3.2.3) 

 

3.2.1 на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами           
(р. 2.2.1 х 34,7%) 

 

3.2.2 на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 
нарахованих підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій 
інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС  (р. 2.2.2 х 5,3%) 

 

3.2.3 на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 
нараховані  підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30,         
клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010)  (р. 2.2.3 х 33,2%) 

 

3.3 на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)  
3.3.1 на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х  33,2 %)  
3.3.2 на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і 

організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %) 
 

3.3.3 на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та 
організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ 
та УТОС                  (р. 2.3.3 х 5,3 %) 
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3.3.4 на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої  підприємствами та 
організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною 
чотирнадцятою статті 8 закону) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %) 

 

4 Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за 
цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої 
утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 )  

 

4.1 Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)  
4.1.1 осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)  
4.1.2 найманих працівників – інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)  
4.1.3 працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на 

одержання пенсії відповідно до окремих  Законів України (6,1 %) 
 

4.2 Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6%  
(відповідає значенню р. 2.2) 

 

4.3 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 %   
5 Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 +  р. 5.2 +  р. 5.3 + р. 5.4 +  р. 5.5)  

5.1 р. 4.1.1х 3,6 %  
5.2 р. 4.1.2 х 2,85 %  
5.3 р. 4.1.3 х 6,1%  
5.4 р. 4.2 х 2,6 %  
5.5 р. 4.3 х 2%  

6 Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної 
в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3) 

 

6.1 Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 6.2)  
6.1.1 36,76-49,7%  
6.1.2 36,3%  
6.1.3 45,96 %  

    6.1.4 8,41%        
    6.1.5 5,3%  
    6.1.6 5,5%  

6.1.7 34,7%  
6.1.8 33,2%  

6.2  Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу 
професійного ризику виробництва 

 

6.3 Додатково утримано єдиний внесок  
6.3.1 3,6 %  
6.3.2 2,85%  
6.3.3 6,1%  
6.3.4 2,6%  
6.3.5 2%  

6.4 Сума виплат, на яку донараховано єдиний  внесок  
 Зміст помилки 

 
 

7 Зменшено  суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх  
звітних періодах  (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3) 

 

7.1 Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2) 
7.1.1 36,76-49,7%   
7.1.2 36,3%  
7.1.3 45,96%       
7.1.4 8,41 %  
7.1.5 5,3%  
7.1.6 5,5%  
7.1.7 34,7 %  
7.1.8 33,2 %  

7.2 Зменшено суму єдиного внеску  за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу 
професійного ризику виробництва 

 

7.3 Зменшено утримань  
7.3.1 3,6 %   

 264

П р о д о в ж е н н я  д о д .  Д  
 

1 2 3 



 263

П р о д о в ж е н н я  д о д .  Д  
1 2 3

3.3.4 на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої  підприємствами та 
організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною 
чотирнадцятою статті 8 закону) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %) 

 

4 Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за 
цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої 
утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 )  

 

4.1 Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)  
4.1.1 осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)  
4.1.2 найманих працівників – інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)  
4.1.3 працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на 

одержання пенсії відповідно до окремих  Законів України (6,1 %) 
 

4.2 Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6%  
(відповідає значенню р. 2.2) 

 

4.3 Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 %   
5 Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 +  р. 5.2 +  р. 5.3 + р. 5.4 +  р. 5.5)  

5.1 р. 4.1.1х 3,6 %  
5.2 р. 4.1.2 х 2,85 %  
5.3 р. 4.1.3 х 6,1%  
5.4 р. 4.2 х 2,6 %  
5.5 р. 4.3 х 2%  

6 Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної 
в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3) 

 

6.1 Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 6.2)  
6.1.1 36,76-49,7%  
6.1.2 36,3%  
6.1.3 45,96 %  

    6.1.4 8,41%        
    6.1.5 5,3%  
    6.1.6 5,5%  

6.1.7 34,7%  
6.1.8 33,2%  

6.2  Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу 
професійного ризику виробництва 

 

6.3 Додатково утримано єдиний внесок  
6.3.1 3,6 %  
6.3.2 2,85%  
6.3.3 6,1%  
6.3.4 2,6%  
6.3.5 2%  

6.4 Сума виплат, на яку донараховано єдиний  внесок  
 Зміст помилки 

 
 

7 Зменшено  суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх  
звітних періодах  (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3) 

 

7.1 Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2) 
7.1.1 36,76-49,7%   
7.1.2 36,3%  
7.1.3 45,96%       
7.1.4 8,41 %  
7.1.5 5,3%  
7.1.6 5,5%  
7.1.7 34,7 %  
7.1.8 33,2 %  

7.2 Зменшено суму єдиного внеску  за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу 
професійного ризику виробництва 

 

7.3 Зменшено утримань  
7.3.1 3,6 %   
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7.3.2 2,85%  
7.3.3 6,1%  
7.3.4 2,6%  
7.3.5 2%  

7.4 Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок  
 Зміст помилки  

8 Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті,  всього (р. 3 + р. 5 + р. 6  – р. 7)  
 у тому числі  

8.1 р. 3.1.1 + р. 6.1.1 – р. 7.1.1 (36,76–49,7%)   
8.2 р. 3.1.2 + р. 6.1.2 – р. 7.1.2  (36,3%)  
8.3 р. 3.1.3 + р. 6.1.3 – р. 7.1.3  (45,96%)  
8.4 р. 3.1.4 + р. 3.3.2 + р. 6.1.4 – р. 7.1.4  (8,41%)  
8.5 р. 3.1.5 + р.3.2.2 + р. 3.3.3 + р. 6.1.5 – р. 7.1.5  (5,3%)  
8.6 р. 3.1.6 + р. 3.3.4 + р. 6.1.6 – р. 7.1.6   (5,5%)  
8.7 р. 3.2.1 + р. 6.1.7 – р. 7.1.7  (34,7%)  
8.8 р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 6.1.8 – р. 7.1.8  (33,2%)  
8.9 р. 5.1 + р. 6.3.1– р. 7.3.1 (3,6%)  

8.10 р. 5.2 + р. 6.3.2 – р. 7.3.2 (2,85%)  
8.11 р. 5.3 + р. 6.3.3 – р. 7.3.3 (6,1%)  
8.12 р. 5.4 + р. 6.3.4 – р. 7.3.4 (2,6%)  
8.13 р. 5.5 + р. 6.3.5 – р. 7.3.5 (2%)  
8.14 р. 6.2 – р. 7.2  

 
Дата формування у страхувальника Д Д . М  М . Р Р Р Р  

            
Керівник               
М.П. (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків) 
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

               

Головний бухгалтер                
 (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків) 
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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18. Сума є
за звітн

заробітної 
5. 
№ 
з/п

6. 
Грома-
дянин 
Украї-
ни

(1-так,  
0-ні)

7. 
Чо-
ло-
вік - 
Ч, 
жін-
ка - 
Ж

8. Номер облікової картки  ЗО 

9. Код 
катего-
рії 
ЗО*

10. 
Код 
типу 
нара-
хувань 

** грн коп.

12. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

14. Кількість 
календарних  

днів без 
збереження 
заробітної 
плати ****

17. Сума нарахованої заробітної плати / 
доходу  у  межах  максимальної 

величини, на яку нараховується єдиний 
внесок 

11. Місяць та рік, за 
який проведено 
нарахування***

13. Кількість 
календарних  
днів  тимча-
сової непра-
цездатності

15. 
Кількість  

днів 
перебуван-

ня у 
трудових /  

ЦП  
відносинах  
протягом 
календар-

ного  
звітного 
місяця

16. Загальна сума нарахованої заробітної 
плати / доходу (усього з початку звітного 

місяця)

грн коп. грн

1
П.І.Б.

2
П.І.Б.

3
П.І.Б.

4
П.І.Б.

5
П.І.Б.

6

7

П.І.Б.

П.І.Б.

8

9

П.І.Б.

П.І.Б.

10
П.І.Б.

Разом за аркушем документів
Разом за аркушем документів

*Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язк
страхування  (додаток 2).
**Код типу нарахувань:

1 – сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звіль
з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул;
    2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахува
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;
   3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахува
які  підтверджують  нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку  страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;
  4 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на   підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахува
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу),  на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;
   5 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахува
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму  єдиного внеску;
6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахуванн
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенс
7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахуванн
підтверджують  нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку  страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове держ
8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахуванн
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов'язкове д
9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахуванн
підтверджують  нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку  при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану суму внесків на загальнообо
страхування за період до 1 січня 2011 року;
10 – нарахована сума заробітку (доходу) за дні відпустки.
***  Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов’язково повинен бути заповнений.  
У тому числі з обов’язковим зазначенням періодів у  зв’язку з нарахованою сумою:                                                                                                                                             
допомоги по тимчасовій непрацездатності; відпускних (припадає на майбутній місяць); з кодами типів нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
а також при відображенні: сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, кількості календарних днів тимч
та днів без збереження заробітної плати. 

_

 ****Кількість календарних  днів без збереження заробітної плати - кількість календарних днів може бути відображено із знаком мінус "-" у разі необхідності зменшення кіл
відображених в попередніх звітних періодах.

22. Кількість заповнених рядків на аркуші

23. Дата формування у  страхувальника: 

24. Керівник ________________ _

(реєстраційний номер  облікової картки платника податків) (підпис)

М.П. (реєстраційний номер  облікової картки платника податків) (підпис)
25. Головний бухгалтер ________________
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18. Сума є
за звітн

заробітної 
5. 
№ 
з/п

6. 
Грома-
дянин 
Украї-
ни

(1-так,  
0-ні)

7. 
Чо-
ло-
вік - 
Ч, 
жін-
ка - 
Ж

8. Номер облікової картки  ЗО 

9. Код 
катего-
рії 
ЗО*

10. 
Код 
типу 
нара-
хувань 

** грн коп.

12. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

14. Кількість 
календарних  

днів без 
збереження 
заробітної 
плати ****

17. Сума нарахованої заробітної плати / 
доходу  у  межах  максимальної 

величини, на яку нараховується єдиний 
внесок 

11. Місяць та рік, за 
який проведено 
нарахування***

13. Кількість 
календарних  
днів  тимча-
сової непра-
цездатності

15. 
Кількість  

днів 
перебуван-

ня у 
трудових /  

ЦП  
відносинах  
протягом 
календар-

ного  
звітного 
місяця

16. Загальна сума нарахованої заробітної 
плати / доходу (усього з початку звітного 

місяця)

грн коп. грн

1
П.І.Б.

2
П.І.Б.

3
П.І.Б.

4
П.І.Б.

5
П.І.Б.

6

7

П.І.Б.

П.І.Б.

8

9

П.І.Б.

П.І.Б.

10
П.І.Б.

Разом за аркушем документів
Разом за аркушем документів

*Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язк
страхування  (додаток 2).
**Код типу нарахувань:

1 – сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звіль
з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул;
    2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахува
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;
   3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахува
які  підтверджують  нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку  страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;
  4 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на   підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахува
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу),  на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;
   5 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахува
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму  єдиного внеску;
6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахуванн
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенс
7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахуванн
підтверджують  нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку  страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове держ
8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахуванн
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов'язкове д
9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахуванн
підтверджують  нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку  при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану суму внесків на загальнообо
страхування за період до 1 січня 2011 року;
10 – нарахована сума заробітку (доходу) за дні відпустки.
***  Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов’язково повинен бути заповнений.  
У тому числі з обов’язковим зазначенням періодів у  зв’язку з нарахованою сумою:                                                                                                                                             
допомоги по тимчасовій непрацездатності; відпускних (припадає на майбутній місяць); з кодами типів нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
а також при відображенні: сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, кількості календарних днів тимч
та днів без збереження заробітної плати. 

_

 ****Кількість календарних  днів без збереження заробітної плати - кількість календарних днів може бути відображено із знаком мінус "-" у разі необхідності зменшення кіл
відображених в попередніх звітних періодах.

22. Кількість заповнених рядків на аркуші

23. Дата формування у  страхувальника: 

24. Керівник ________________ _

(реєстраційний номер  облікової картки платника податків) (підпис)

М.П. (реєстраційний номер  облікової картки платника податків) (підпис)
25. Головний бухгалтер ________________
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