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Ключові питання, які розглядатимуться: 

1. Що таке страховий стаж і чим відрізняється страховий стаж від трудового 

стажу? 

2. Особливості обчислення  страхового стажу.  

3. Як  і де можна дізнатися про свій страховий стаж? 



Що таке страховий стаж і чим відрізняється 

страховий стаж від трудового стажу? 

 
 

Трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що 

підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі 

поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України «Про пенсійне 

забезпечення» поняття загального стажу роботи в основному застосовується для 

відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії. 

 

Спеціальний стаж — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних 

видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії. 

 

Пільговий стаж — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або 

специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового 

стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України. 

 

Страховий  стаж (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала 

загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця 

сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 ЗУ «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»). 



 
 

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року 

Законом України ―Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування‖. 

 

Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо 

пов'язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до 

страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких 

сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим 

внескам. 

 

Це є принциповою відмінністю між поняттями "трудовий стаж" та 

"страховий стаж". 

 

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до 

страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства. 



 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для 

призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних 

записів у ній" від 12.08.1993 № 637, основним документом, що 

підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.  

 

Починаючи з 01 січня 2004 року інформація про трудову діяльність 

особи міститься в базі даних системи персоніфікованого обліку 

застрахованих осіб, якою володіють органи Пенсійного фонду 

України.  

 

Система персоніфікованого обліку була впроваджена з 01 липня 

2000 року. (Постанова Кабінету Міністрів України № 794 від 

04.06.1998 року "Про затвердження Положення про організацію 

персоніфікованого обліку відомостей у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування"). 

 

Отже, законодавством передбачено лише єдиний варіант 

зарахування до страхового стажу періоду роботи після 01 січня 2004 

року — сплату мінімального страхового внеску. 



2. Особливості обчислення  страхового 

стажу  

 
 

Страховий стаж обчислюється в місяцях.  

Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала 

загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або 

добровільно брала участь у системі загальнообов'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 України, відповідної 

доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума 

сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж 

мінімальний страховий внесок.  

 

У разі, якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу 

зараховується період, визначений пропорційно сумі фактично 

сплачених страхових внесків. 



Обчислення стажу до січня 2004 року та після січня 2004 року 
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Пільговий порядок обчислення 

стажу роботи 

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, був передбачений 

законодавством, що діяло раніше, а за період з 1 січня 2004 року 

застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за 

віком на пільгових умовах та за вислугу років. 

 

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового 

стажу на загальних підставах. 

 

Виняток становить обчислення стажу роботи за Списком №1. 

За кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) 

на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо 

важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, 

зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, 

до страхового стажу додатково зараховується по одному року. 



 
 

Вимоги до страхового стажу, 

необхідного для призначення пенсії у 

віці 60 років 

Статтею 26 Закону   України ―Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування‖ (далі - Закон 

1058)  щороку змінюються вимоги до страхового стажу, 

необхідного для призначення пенсії у віці 60 років. 

 

Так, для призначення пенсії у 2022 році страхового 

стажу слід мати не менше 29 років.  

Кожного року (до 2028) вимоги до стажу будуть 

збільшуватися на 1 рік і у 2028 році виходити на пенсію 

будуть особи, які мають 35 років і більше страхового 

стажу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15


 
 

Особливості обчислення страхового стажу для 

визначення права на призначення пенсії за віком 

Для визначення права на призначення пенсії за віком до стажу включаються періоди: 

• ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а 

також із застосуванням фіксованого податку: 

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про 

реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності; 

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно за умови сплати страхових внесків (єдиного 

внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску); 

 

• проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно; 

 

• перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 

2013 року включно (після 01.07.2013 р. період перебування в таких відпустках зараховується 

до страхового стажу, зокрема для визначення розміру пенсії за даними системи 

персоніфікованого обліку, оскільки саме з цієї дати вони є застрахованими особами); 

 

• перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 1 січня 

2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які 

перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 

01.01.2005. 



 
 

Особливості обчислення страхового 

стажу для визначення права на 

призначення пенсії за віком 

За наявності підстав до зазначених періодів 

застосовуються і норми законодавства щодо пільгового 

обчислення стажу.  
 

Наприклад, стаття 60 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» передбачає подвійне обчислення стажу 

за роботу в окремих медичних закладах і відділеннях 

(психіатричних, інфекційних, реанімаційних тощо). 



Нормами статті 12 Закону 1058 ще з 2004 року передбачено 

добровільну участь осіб системі загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування. Тобто в періоди після 1 

січня 2004 року, коли страховий стаж зараховується лише за 

умови сплати страхових внесків, людина, яка не належала до 

категорії застрахованих осіб (наприклад, офіційно на 

території України не працювала або працювала неофіційно), 

може звернутися до податкового органу та укласти 

відповідний договір про добровільну участь у системі 

загальнообов'язкового державного соціального страхування 

згідно з нормами статті 10 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування». 



 
 

Для обчислення пенсії, для кожного пенсіонера 

визначається: 

• індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (в 

залежності від місяців страхового стажу);  

• коефіцієнт заробітної плати, який визначається 

шляхом ділення фактичної заробітної плати 

застрахованої особи на величину середньої заробітної 

плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного 

місяця. 

• Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для 

обчислення розміру пенсії, визначається із 

заокругленням до п'яти знаків після коми за 

формулою, відповідно до статті 25 Закону 1058. 



 
 

Особливості обчислення  страхового 

стажу для військовослужбовців  

У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 

2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов'язкового державного соціального 

страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення 

страхового стажу військовослужбовцям (крім 

військовослужбовців строкової військової служби), 

поліцейським, особам рядового і начальницького складу 

відповідно до Закону, страховий стаж обчислюється на 

підставі довідки про проходження військової служби та 

про сплачені суми страхових внесків. 



 
 

Особливості обчислення  страхового стажу: 

робота в релігійних організаціях 
 

На громадян, які працюють в релігійних організаціях, створених 

ними підприємствах, закладах на умовах трудового договору, а 

також священнослужителі, церковнослужителі та особи, які 

працюють у релігійних організаціях на виборчих посадах, 

підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному 

страхуванню на умовах і в порядку, встановленому законодавством 

про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.  

 

Умови праці, які встановлюються за угодою між релігійною 

організацією та працівником, визначаються трудовим договором, 

який укладається в письмовій формі. Релігійна організація 

зобов'язана в установленому порядку зареєструвати цей договір. 

 

Слід зазначити, що згідно із постановою Ради Міністрів СРСР від 

23.05.1956 № 686 на працівників і службовців в релігійних 

організаціях діюче законодавство про працю розповсюджувалось 

лише в тому випадку, коли трудових договір з ними релігійна 

організація укладала за участю профспілкових органів. 

Реєстрація трудових договорів 

провадилась обкомом профспілки. 

Трудовий договір за формою, 

затвердженою ЦК профспілки, складався в 

трьох екземплярах і після реєстрації 

зберігався: в обкомі профспілки; в 

релігійній організацій; у особи, яка 

наймалась на роботу. 

Трудові договори за участю профспілок за 

раніше діючим законодавством не 

укладалися з особами, що являлись 

служителями релігійних культів, членами 

виконавчих органів релігійних об'єднань, а 

також з особами, що проводили релігійні 

обряди або брали у них участь. 

Страховий стаж обчислюється на підставі 

трудового договору, зареєстрованого в 

установленому порядку, та довідки про 

підтвердження сплати страхових внесків. 



 
 

Особливості обчислення  страхового 

стажу: робота в колгоспі 

При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не 

виконав без поважної причини встановленого мінімуму трудової участі в громадському 

господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю. Аналогічний порядок 

стажу роботи застосовується і в тому випадку, коли в господарстві не встановлювався 

мінімум трудової участі. 

Зверніть увагу! Для підготовки молоді до продуктивної праці допускалося прийняття на 

роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 

навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не 

порушує процес навчання після досягнення ними 14-річного віку за згодою одного із 

батьків або особи, яка його замінює. 

Для робітників до 18-річного віку норми виробітку встановлювались виходячи з норм 

виробітку для дорослих робітників пропорційно до скороченого робочого часу для осіб, 

котрі не досягли 18-річного віку.  

Зверніть увагу! Вказаний порядок визначає порядок зарахування стажу роботи в колгоспі 

(не в СВК, приватних сільгосппідприємствах, агрофірмах та ін.) 

 

Документ, який підтверджує такий стаж є трудова книжка, архівні довідки із зазначенням 

кількості встановлених і відпрацьованих (або лише відпрацьованих) трудоднів. 



 
 

Особливості обчислення  страхового стажу: 

робота підприємців 

Час роботи осіб, якій займаються підприємницькою 

діяльністю, заснованою на приватній власності за період до 1 

травня 1993 року, зараховується до страхового стажу за 

наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату 

страхових внесків. 

 

Період здійснення фізичною - особою підприємницької 

діяльності за загальною системою оподаткування за період до 

01.07.2000 зараховується до страхового стажу за умови 

надання особою документів про сплату страхових внесків. 

 

Період здійснення фізичною особою підприємницької 

діяльності, крім осіб, які здійснювали свою діяльність за 

спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 

зараховується за даними персоніфікованого обліку. 



 
 

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за 

спрощеною системою оподаткування:  

до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом, або 

свідоцтвом про сплату єдиного податку, або свідоцтвом про сплату 

фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про 

сплату страхових внесків. 

з 01.01.2004 - в усіх випадках ведення підприємницької діяльності - за 

даними відділу персоніфікованого обліку. 

 

За період до 01.05.1993 - довідка органів Пенсійного фонду про сплату 

страхових внесків. 

За період з 01.05.1993 по 01.07.2000: 

-  документи про сплату страхових внесків; 

- за період з 01.07.2000 - дані ОК-5 (для осіб, що здійснюють 

підприємницьку діяльність за загальною системою оподаткування). 

Особливості обчислення  страхового стажу: 

робота підприємців 



 
 

Особливості обчислення  страхового стажу: 

перебування на обліку в центрі зайнятості 

Період протягом якого особа, яка підлягала 

загальнообов'язковому державного соціального 

страхуванню на випадок безробіття, отримувала 

допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати 

для організації безробітним підприємницької 

діяльності) та матеріальну допомогу у період 

професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації включається до страхового стажу. 

 

Якщо ж особа, перебуваючи на обліку в центрі 

зайнятості, не отримувала вказану допомогу  цей 

період не враховується у страховий стаж. 
 
 



 
 

Особливості обчислення  страхового стажу: час 

догляду за дитиною до 3-років 
 

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми 

враховується не довше ніж до досягнення ними трирічного віку. 

Відповідно до пункту 13 статті 11 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

загальнообов'язковому пенсійному страхуванню підлягають, 

зокрема, особи, які відповідно до законодавства отримують 

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку. 

До 01.01.2004 період догляду непрацюючої матері за дитиною до 

3-х років враховується на підставі: 

свідоцтва про народження (у разі смерті дитини-свідоцтва про 

смерть);  

документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати 

не працювала.  

З 01.01.2004 по 31.12.2004: названі документи та довідка про 

отримання допомоги по догляду.  

З 01.01.2005 - за даними відділу персоніфікованого обліку. 



 
 

Особливості обчислення  страхового стажу: час 

зайняття адвокатською (нотаріальною) 

діяльністю 

 
Відповідно до статті 4 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» адвокат може здійснювати 

адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-

правових формах адвокатського бюро чи адвокатського 

об'єднання. 

Інформацію про обрані адвокатом організаційні форми 

адвокатської діяльності вносяться до Єдиного реєстру 

адвокатів України. 

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, 

є самозайнятою особою (стаття 13 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» ) 

Період адвокатської чи нотаріальної діяльності по 31.12.2003 

зараховується до страхового стажу за умовами надання 

документів про сплату страхових внесків. 

З 01.01.2004 - за даними ОК-5. 



 
 

3. Як  і де можна дізнатися про свій 

страховий стаж? 

 

 
Як перевірити інформацію про страховий стаж? 
 

Щоб виключити ймовірність помилок, неточностей і 

недостовірності даних про страховий стаж та розмір 

заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, Ви 

можете перевірити цю інформацію на вебпорталі 

електронних послуг Пенсійного фонду.  
 

Посилання на вебпортал електронних послуг 

Пенсійного фонду: https://portal.pfu.gov.ua/  

https://portal.pfu.gov.ua/


 
 

Як зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду? 

На Веб-порталі ПФУ передбачено два 

способи реєстрації : 

 

подача заяви для реєстрації на Веб-

порталі (необхідно особисте відвідування 

органу ПФУ); 

 

онлайн реєстрація за електронним 

цифровим підписом (ключем КЕП) (ключ 

КЕП знаходиться на будь-якому носії 

(наприклад, флешка, токен чи жорсткий 

диск Вашого комп’ютера) або на 

електронному пенсійному посвідченні 

(ЕПП).) 



 
 

В Особистому кабінеті зареєстрованого користувача вебпорталу доступні такі 

дані з Реєстру застрахованих осіб: 

• анкетні дані (ПІБ, дата народження, стать, місце народження); 

• адресні дані (адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання); 

• дані паспорта (серія; номер; дата видачі; ким виданий); 

• дані страхового свідоцтва (номер; дата видачі; ким видане); 

• дані електронного пенсійного посвідчення (номер; дата видачі; ким видане); 

• дані про перетин кордону зони АТО – для переселенців (напрямок перетину 

кордону зони АТО та дата перетину кордону зони АТО); 

• дані про заробітну плату особи – інформація надається по роках у розрізі 

страхувальників. За кожний рік додатково визначається загальна сума 

заробітної плати за рік та загальна сума заробітної плати, яка враховується 

для розрахунку пенсії; 

• дані про страховий стаж особи – надаються дані про кількість днів роботи, за 

які страхувальником було сплачено за особу страхові внески; інформація 

надається по всіх роках та місяцях роботи особи. 



 
 

Факт сплати роботодавцем внесків та їх розмір 

безпосередньо впливають на рівень майбутньої пенсії. 

Через несплату ЄСВ працівники втрачають страховий стаж 

та можливість отримувати зароблену пенсію, яка 

призначається з офіційно нарахованої суми заробітної 

плати за умови сплати роботодавцем внесків. І якщо 

роботодавець не сплачує внесків за найманих працівників 

(причиною може бути і виплата заробітної плати «в 

конверті», і заборгованість зі сплати єдиного внеску), то 

періоди, за які не сплачені внески, не будуть зараховані при 

обчисленні страхового стажу найманого працівника, а 

заробіток не буде враховано для розрахунку майбутньої 

пенсії.  

Чому важливо перевіряти свій 

страховий стаж? 



 
 

Що робити у разі виявлення 

застрахованою особою некоректних 

відомостей в обліковій картці на 

вебпорталі? 

Необхідно заповнити в Особистому 

кабінеті застрахованої особи «Анкету 

для зміни даних в реєстрі 

застрахованих осіб» (вона міститься в 

меню ліворуч), прикріпивши до неї 

перелік сканованих документів, що 

підтверджують 

внесення/зміни/уточнення даних. 



 
 

Пенсійний калькулятор 

Для зручності засобами Веб-

порталу надається можливість 

громадянам розрахувати розмір 

пенсії за віком. 

Сервіс надається для громадян, які 

увійшли на ВЕБ-портал за КЕП. 
 
 



 
 

Дякую за увагу!!! 

 
  
 


