
ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ.  

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Умови призначення пенсії по інвалідності 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», пенсія по інвалідності призначається в разі настання 

інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності 

внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з 

роботою, інвалідності з дитинства) за наявності необхідного страхового стажу. 

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності 

для інвалідів I групи: 

Вік 

Необхідний стаж (на день настання 

інвалідності або на день звернення 

за пенсією) 

до досягнення 25 років включно  1 рік 

від 26 років до 28 років включно  2 роки 

від 29 років до 31 року включно  3 роки 

від 32 років до 34 років включно  4 роки 

від 35 років до 37 років включно  5 років 

від 38 років до 40 років включно  6 років 

від 41 року до 43 років включно  7 років 

від 44 років до 48 років включно  8 років 

від 49 років до 53 років включно  9 років 

від 54 років до 59 років включно  10 років 

 

для інвалідів II та III груп: 

Вік 

Необхідний стаж (на день настання 

інвалідності або на день звернення 

за пенсією) 

до 23 років включно  1 рік 

від 24 років до 26 років включно  2 роки 

від 27 років до 28 років включно  3 роки 

від 29 років до 31 року включно  4 роки 

від 32 років до 33 років включно  5 років 

від 34 років до 35 років включно  6 років 

від 36 років до 37 років включно  7 років 

від 38 років до 39 років включно  8 років 

від 40 років до 42 років включно  9 років 

від 43 років до 45 років включно  10 років 

від 46 років до 48 років включно  11 років 

від 49 років до 51 року включно  12 років 

від 52 років до 55 років включно  13 років 

від 56 років до 59 років включно  14 років 



 

ПРИМІТКА. У період до 01 січня 2016 року особи, визнані інвалідами 

II групи, мали право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на 

час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, як для інвалідів 

I групи. 

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової 

служби, то пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності 

страхового стажу. 

Розмір пенсії по інвалідності 

Пенсія по інвалідності призначається 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. 

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого 

обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, 

зараховується також період з дня встановлення інвалідності до досягнення 

пенсійного віку (чоловіки – 60 років, жінки – за схемою, передбаченою статтею 

26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). 

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності 

Відповідно до постанови Уряду від 26.03.2008 № 265, мінімальний 

розмір пенсії по інвалідності встановлюється на рівні прожиткового мінімуму 

для осіб, що втратили працездатність (з 01.01.2016 – 1074 грн). 

Умови призначення  пенсії по інвалідності 

в розмірі пенсії за віком 

Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на призначення 

пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності такого страхового 

стажу: 

Інвалідність вперше 

встановлено у віці 

(включно) 

Необхідний стаж, років 

Чоловіки Жінки 

до 46 років 25 20 

до 48 років 26 21 

до 50 років 27 22 

до 53 років 28 23 

до 56 років 29 24 

до 59 років 30 25 

 

Непрацюючі інваліди III групи за їх вибором мають право на 

призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності 

страхового стажу – 35 років (чоловіки), 30 років (жінки). 

 



Строки призначення 

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, 

якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня 

встановлення інвалідності. 

У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі 

пенсії за віком, якщо на день встановлення інвалідності особа не працює та має 

необхідний стаж. 

Якщо особа звільнилася з роботи та набула необхідного страхового стажу 

після встановлення групи інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за 

віком призначається з дня настання такого права, за умови, що звернення  

відбулося не пізніше трьох місяців з дня виникнення цього права. 

Переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком 

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала 

працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення 

(попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при 

переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується 

середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 

зазначеного Закону для призначення пенсії, тобто за три календарні роки, що 

передують року звернення за призначенням пенсії за віком.  

Які документи слід надати до органів Фонду 

для призначеня пенсії по інвалідності 

До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються документи, 

перелічені в підпунктах 1-4 пункту 2.1 та пункті 2.2 розділу ІІ Порядку подання 

та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

затвердженого постановою правління Фонду від 25.11.2005 № 22-1 (паспорт, 

ідентифікаційний код, документи про стаж). 

Починаючи з 01.01.2016, довідка про заробітну плату за будь-які 

60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року, 

надається тільки у випадку, якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 

2000 року становить менше 60 місяці. 

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від МСЕК 

виписку з акта огляду МСЕК. 

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців 

строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена 

військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового 

обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала 

після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу 

подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби 

із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та 

висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової 

служби. 

 



Період, на який призначається пенсія по інвалідності 

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення 

інвалідності, який визначається органом медико-соціальної експертизи згідно із 

законодавством. 

Виплата пенсії у разі зміни групи інвалідності 

Пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. 

Якщо під час повторного огляду особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія 

виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу 

інвалідності. 

Строк повторного огляду медико-соціальної експертизи 

інвалідом пропущено з поважних причин 

Виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено 

виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган 

медико-соціальної експертизи визнає її за цей період інвалідом. При цьому 

якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності 

(вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою 

групою інвалідності. 

Строк повторного огляду медико-соціальної експертизи 

інвалідом пропущено без поважних причин 

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. 



 

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ 

 

Питання.  Я народилася 02 квітня 1957 року, в 55 років мені 

призначено пенсію за віком при стажі роботи 34 роки 11 місяців. В 

управлінні Фонду мені повідомили, що через достроковий вихід на пенсію 

розмір моєї пенсії буде зменшуватись на певний відсоток. Чи правомірні дії 

працівників Пенсійного фонду  щодо зменшення розміру пенсії? Якщо так, 

то на який період зазначене зменшення встановлено? 
 

Відповідь.  
Відповідно до схеми збільшення пенсійного віку (стаття 26 Закону 

України ―Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування‖, далі - 

Закон), для жінок, які народилися  у період з 01 квітня 1957 року по 30 вересня 

1957 року,  пенсійний вік становить 56 років. 

 Разом з тим, відповідно до пункту 7-2 Прикінцевих положень Закону до 

1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мали жінки, 

яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та 

за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений 

відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону (основний 

розмір пенсії, доплата до мінімального розміру пенсії, доплата за 

понаднормативний стаж), зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи 

неповний місяць дострокового виходу на пенсію. 

Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього 

періоду отримання пенсії незалежно від її виду (в тому числі і після 

досягнення віку, передбаченого статтею 26). 

У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення 

віку, передбаченого статтею 26 Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової 

пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, 

передбаченого статтею 26 Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, 

переглядається 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 страхового 

стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, 

продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії. 

 

 

 

 



ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ, 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  

ЩО ЗМІНИЛОСЯ У НОВОМУ РОЦІ? 

 

Пенсія за вислугу років призначається за зайнятість на роботах, виконання яких 

призводить до втрати професійної працездатності. Питання права на пенсію за вислугу років 

працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення урегульовано Законами 

України ―Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування‖  та  ―Про пенсійне 

забезпечення‖, іншими нормативними актами.  

Положення Закону України ―Про пенсійне забезпечення‖ застосовують у частині 

визначення права на пенсію за вислугу років. Пунктом ―e‖ статті 55 цього Закону 

передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони 

здоров'я та соціального забезпечення (як чоловіки, так і жінки) за наявності спеціального 

стажу роботи за Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

04.11.1993 № 909 (зі змінами) та іншими нормативно-правовими актами. 

Спеціальний стаж обчислюють за даними трудової книжки. За необхідності 

надається уточнювальна довідка закладу (установи) та інші документи. Зарахування до 

спеціального стажу періоду навчання в навчальних закладах чинним  законодавством не 

передбачено. 

З 01 квітня 2015 року набрав чинності Закон України ―Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення‖ від 02.03.2015 № 213-VIII, яким 

передбачено поступове збільшення кількості років спецстажу, необхідного для призначення 

пенсії за вислугу років зазначеним категоріям осіб, -  з 25 до 30 років (на шість місяців 

щороку)  (табл.1). 

 

Таблиця 1 
 

Необхідний спеціальний стаж для призначення пенсії за вислугу років 

працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення 

(для чоловіків та жінок) 

 

Період звернення  

щодо призначення пенсії 

Спеціальний стаж 

(не менш як) 

З 01.01.2016 по 31.03.2016 25 років 6 місяців 

З 01.04.2016 по 31.03.2017 26 років 

З 01.04.2017 по  31.03.2018 26 років 6 місяців 

З 01.04.2018 по 31.03.2019 27 років 

З 01.04.2019  по 31.03.2020 27 років 6 місяців 

З 01.04.2020 по 31.03.2021 28 років 

З 01.04.2021 по 31.03.2022 28 років 6 місяців  

З 01.04.2022 по 31.03.2023 29 років 

З 01.04.2023 по 31.03.2024 29 років 6 місяців 

З 01.04.2024 або після цієї дати 30 років 

 

До 01 січня 2016 року пенсія за вислугу років призначалася за умови наявності 

необхідного спеціального стажу незалежно від віку.  

24 грудня 2015 року ухвалено Закон України ―Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України‖ № 911-VIII, яким зокрема внесено зміни до  пункту ―е‖ статті 



55 закону України ―Про пенсійне забезпечення‖. Відповідно до цих змін, з 01 січня 2016 року 

окрім необхідного  спеціального стажу однією із основних  умов призначення  пенсії  за 

вислугу років  є досягнення  відповідного пенсійного віку (табл.2). 

 

Таблиця 2 

 

Пенсійний вік для призначення пенсії за вислугу років  

працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення 

(для чоловіків та жінок) 

 

Пенсійний вік Дата народження 

50 років   з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року 

50 років 6 місяців   з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року 

51 рік   з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року 

51 рік 6 місяців   з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року 

52 роки   з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року 

52 роки 6 місяців   з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року 

53 роки   з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року 

53 роки 6 місяців   з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року 

54 роки   з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року 

54 роки 6 місяців   з 1 липня 1970 року по 31 грудня 1970 року 

55 років   з 1 січня 1971 року 

незалежно від віку  особи, які станом на 01.04.2015 мають 25 років  

або станом на 01.01.2016 - 25 років 6 місяців 

спеціального стажу (незалежно від дати 

звернення) 

 

Отже, з 01 січня 2016 року пенсії за вислугу років призначають при досягненні 

віку, який визначається в залежності від дати народження особи, та за наявності 

необхідного спеціального стажу роботи. 
Водночас, збережено право на призначення пенсії по вислузі років незалежно від віку 

особам, які мали вислугу років відповідної тривалості станом на 01.04.2015 або на 

01.01.2016.  

Отже, працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, в яких є 

спеціальний стаж роботи на 01.04.2015 - 25 років або на 01.01.2016 - 25 років 6 місяців,  

мають право на призначення пенсії за вислугу років при зверненні в будь - який час 

незалежно від віку.   

Наприклад, вчитель середньої школи, 01.01.1967 року народження, вже відпрацювала 

на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років, станом на 1 квітня 2015 року — 25 років 

або станом на 01 січня 2016 року — 25 років 6 місяців, то  вона будь-коли може скористатися 

правом виходу на пенсію, звільнившись із посади, що дає право на таку пенсію. Отже, їй не 

треба чекати досягнення 51 року. 
 

Нагадуємо, що пенсії за вислугу років призначають з дати звернення у разі 

звільнення з роботи, що дає право на цю пенсію.  У разі зарахування після призначення 

пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії (незалежно як: чи за 



основним місцем чи за сумісництвом), виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що 

настає за днем звільнення з роботи. 

Увага! Пенсіонери, які одержують пенсію за вислугу років та не досягли віку, 

встановленого статтею 26  Закону України ―Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування‖ (чоловіки — 60 років, жінки — за схемою),  не мають право на перерахунок 

зазначеної пенсії відповідно до  пункту 4 статті 42 зазначеного закону (через кожні два роки 

після призначення (попереднього) перерахунку). 

Разом з тим, працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, які не 

скористалися правом виходу на пенсію за вислугу років мають своєрідний бонус -  при виході 

на пенсію за віком  можуть одержати одноразову грошову допомогу відповідно до пункту 7-1 

Прикінцевих положень Закону України ―Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування‖. 

Грошова допомога надається особам, які звернулися за призначенням пенсії за віком 

після 01.10.2011, за таких умов: 

  пенсію за віком призначено після 01.10.2011; 

 на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, 

особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності 

на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років 

відповідно до пунктів ―е‖ - ―ж‖ статті  55 Закону ―Про пенсійне забезпечення‖; 

 є необхідний страховий стаж на зазначених посадах: для чоловіків — 35, для жінок 

— 30 років. Страховий стаж враховується в календарному обчисленні; 

  до цього особи не отримували будь-яку пенсію. 
 

Одноразова грошова допомога виплачується у розмірі десяти місячних пенсій особи 

станом на день її призначення та не підлягає оподаткуванню. 
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