ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування" щодо зменшення пенсійного віку та страхового стажу як умов призначення пенсії за віком та
відновлення розміру коефіцієнту страхового стажу 1,35"
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу
1. Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для
обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до
п'яти знаків після коми за формулою:
См х Вс
Кс =_________ , де:
100 % х 12
Кс - коефіцієнт страхового стажу;
См - сума місяців страхового стажу;
Вс - визначена відповідно до цього Закону величина
оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). За період
участі в системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування величина оцінки одного року
страхового стажу дорівнює 1%.
Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком
після досягнення віку 60 років за наявності страхового
стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.

Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу
1. Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для
обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до
п'яти знаків після коми за формулою:
См х Вс
Кс =_________ , де:
100 % х 12
Кс - коефіцієнт страхового стажу;
См - сума місяців страхового стажу;
Вс - визначена відповідно до цього Закону величина
оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). За період
участі в системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування величина оцінки одного року
страхового стажу дорівнює 1,35%.
Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком
після досягнення чоловіками 60 років, жінками – 55 років
та наявності страхового стажу не менше 15 років.
2. Зміна умов призначення пенсії в частині
підвищення пенсійного віку та збільшення страхового
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Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення стажу, необхідного для призначення пенсії за віком,
пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи забороняється.
за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше
25 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше
26 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше
27 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше
28 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше
29 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше
30 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше
31 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше
32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше
33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше
34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років.
До досягнення віку, встановленого абзацами першим
і другим цієї частини, право на пенсію за віком за
наявності відповідного страхового стажу мають жінки
1961 року народження і старші після досягнення ними
такого віку:
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55 років - які народилися по 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;
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.
2. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року,
страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї
статті, право на призначення пенсії за віком після
досягнення віку 63 роки мають особи за наявності
страхового стажу:
по 31 грудня 2018 року - від 15 до 25 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 16 до
26 років;
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з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 17 до
27 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 18 до
28 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 19 до
29 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 20 до
30 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 21 до
31 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 22 до
32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 23 до
33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 24 до
34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - від 25 до 35 років.
3. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року,
страхового стажу, передбаченого частинами першою і
другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком
мають особи після досягнення віку 65 років за наявності
страхового стажу:
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 15 до
16 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 15 до
17 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 15 до
18 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 15 до
19 років;
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з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 15 до
20 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 15 до
21 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 15 до
22 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 15 до
23 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 15 до
24 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - від 15 до 25 років.
4. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року,
необхідного страхового стажу на дату досягнення віку,
передбаченого частинами першою - третьою цієї статті,
пенсію за віком може бути призначено після набуття
особою страхового стажу, визначеного частинами першою
- третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.
Наявність
страхового
стажу,
передбаченого
частинами першою - третьою цієї статті, який дає право
на призначення пенсії за віком, визначається на дату
досягнення особою відповідного віку і не залежить від
наявності страхового стажу на дату звернення за
призначенням пенсії.
5. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40
і більше календарних років страхового стажу, пенсія за
віком призначається незалежно від віку.
Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком
Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком
1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у
1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності
чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу
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встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, визначеного законом. У разі
виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої
цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в
інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у
солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених
сум.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років
чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1
відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27
цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального
розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим цієї
частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не
може бути обмежений.
Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється
дія Закону
України "Про
підвищення
престижності
шахтарської праці", та працівникам, зайнятим повний
робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб,
які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років
для чоловіків та 7,5 року для жінок за списком №
1 виробництв, робіт, професій, посад і показників,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється
незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків
заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної
відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється
пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність.
2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років,
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35
років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в
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Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про підвищення престижності
шахтарської праці", та працівникам, 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 розмірі 90 відсотків
середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три
розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність.
,

2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років,
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35
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розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної
законом про Державний бюджет України на відповідний рік,
але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом.

років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в
розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної
законом про Державний бюджет України на відповідний рік,
але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом.
3. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж
передбачено абзацом першим частини першої цієї статті,
мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі,
пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом.
Виключено.

3. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж
передбачено абзацом першим частини першої цієї статті,
мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі,
пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом.
Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року,
мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом
першим цієї частини, виплачується після досягнення
особою віку 65 років. До досягнення цього віку таким
особам може бути призначена державна соціальна
допомога на умовах і в порядку, визначених Законом
України "Про
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям".
4. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений
4. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений
частинами першою - третьою цієї статті, застосовується частинами першою - третьою цієї статті, застосовується
виключно для визначення розмірів пенсій, призначених виключно для визначення розмірів пенсій, призначених
згідно з цим Законом.
згідно з цим Законом.
5. При визначенні мінімального розміру пенсії за
Виключено.
віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком,
передбачених абзацами першим і другим частини першої,
частинами другою і третьою цієї статті, до страхового
стажу не враховується період, за який проведено
одноразову сплату єдиного внеску відповідно до частини
п’ятої статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного
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внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування".
6. Різниця між розміром пенсії, обчисленим відповідно
до абзаців першого і третього частини першої, частини
третьої цієї статті, та розміром пенсії, обчисленим відповідно
до статті 27 цього Закону, фінансується за рахунок коштів
Державного бюджету України

6. Різниця між розміром пенсії, обчисленим відповідно
до абзаців першого і третього частини першої, частини
третьої цієї статті, та розміром пенсії, обчисленим відповідно
до статті 27 цього Закону, фінансується за рахунок коштів
Державного бюджету України

Стаття 29. Підвищення розміру пенсії за віком у разі
відстрочки часу її призначення
1. Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно
до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону, виявила бажання
працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія
за віком призначається з урахуванням страхового стажу на
день звернення за призначенням пенсії з підвищенням
розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27
цього Закону, на такий відсоток:
на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу,
починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення
пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк
до 60 місяців;
на 0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу,
починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення
пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк
понад 60 місяців.
2. При цьому підвищення розміру пенсії за неповний
місяць страхового стажу не здійснюється.
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до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону, виявила бажання
працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія
за віком призначається з урахуванням страхового стажу на
день звернення за призначенням пенсії з підвищенням
розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27
цього Закону, на такий відсоток:
на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу,
починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення
пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк
до 60 місяців;
на 0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу,
починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення
пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк
понад 60 місяців.
2. При цьому підвищення розміру пенсії за неповний
місяць страхового стажу не здійснюється.
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3. Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961
року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення
розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього
Закону, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш
пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до
досягнення ними 60-річного віку, за умови, що до цього їм
не призначалася будь-яка пенсія.
Стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності
2. Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором
мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі
пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього
Закону, за наявності такого страхового стажу:
у жінок - 20 років, а у чоловіків - 25 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
у жінок - 21 рік, а у чоловіків - 26 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
у жінок - 22 роки, а у чоловіків - 27 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
у жінок - 23 роки, а у чоловіків - 28 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
у жінок - 24 роки, а у чоловіків - 29 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
у жінок - 25 років, а у чоловіків - 30 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.
Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, яким
установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону, та особи з
інвалідністю III групи за їх вибором мають право на
призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком,
обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за

Виключено.

Стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності
2. За наявності у непрацюючих осіб з інвалідністю II
і III груп - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового
стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається
в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей
27 і 28 цього Закону.
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наявності
страхового
стажу,
зазначеного
першому частини першої статті 28 цього Закону.
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