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Про удосконалення законодавчої бази з призначення та фінансування пільгових пенсій 

ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНИ 

ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ  

Ситуація в пільговому пенсійному забезпеченні працівників залишається 

складною  

1. Існують проблеми при призначенні цих пенсій 

2. Недосконалий порядок покриття підприємствами витрат Пенсійного 

фонду на виплату пенсій на пільгових умовах 

Заборгованість підприємств, які належать до сфери управління органів 

виконавчої влади становить 4818,6 млн.грн. або 78,2% загальної суми 

заборгованості по пільгових пенсіях 

Заборгованість підприємств по відшкодуванню пільгових пенсій за Списками 

№1 та 2 складає 6,1 млрд. грн. 

 Значні обсяги коштів, які підприємства спрямовують на відшкодування пенсій, 

створюють величезні фінансові проблеми. Це не дозволяє підприємствам: 

1. стабілізувати діяльність 

2. наростити обсяги виробництва 

3. ліквідувати заборгованість по заробітній платі  
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ПОЗИЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ   

ПОЗИЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК 
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*Підприємств по 

відшкодуванню 

пенсій працівникам 

Підприємств, що 

належать до 

сфери управління 

міністерств  

6.162 

**Підприємств, 

які перебувають 

в процедурах 

банкрутства  

4.819 

1.462 

1.669 

4.700 

Млн. грн. Заборгованість працівникам за Списком № 1 

Заборгованість працівникам  за Списком 

№ 2 та інших пільгових категорій  

* 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ   

** Існуюча заборгованість по пільгових пенсіях 

стягнута у судовому порядку та передана на 

виконання до Державної виконавчої служби. 

Стягнути цю заборгованість у примусовому 

порядку (шляхом реалізації майна боржника) 

неможливо, пільгові пенсії не відшкодовують 

неактивні підприємства, які роками не 

здійснюють господарську діяльність і у яких 

майно і кошти, на які можливо звернути 

стягнення, відсутні 

проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення 

окремих категорій осіб” (реєстр. № 1118) 
 

проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення 

окремих категорій осіб (щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)” (реєстр. 

№ 2531а) 
 

проект Закону України “Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи для 

особливих категорій професій, пов’язаних із ризиком для життя” 

Заборгованість підприємств по відшкодуванню пільгових пенсій становить 

6,1 млрд. грн. (на 01.01.2014 р.) 

З метою удосконалення механізму відшкодування пільгових пенсій на розгляд  до Верховної 

Ради України внесено 

ПРОБЛЕМИ  

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ   
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ПОЗИЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ   

ПОЗИЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ  

створюють величезні фінансові проблеми для підприємств 

стримують зростання оплати праці 

знижують конкурентоздатність 

призводять до банкрутства 

Заборгованість підприємств перед 

Пенсійним фондом по пільгових пенсіях 

сягнула понад 5 млрд. грн. 

з них 
15 тисяч господарюючих суб’єктів, які мають 

відшкодовувати пільгові пенсії,  

більше 6 тисяч є безнадійними боржниками 

значні обсяги коштів, 

які спрямовуються на 

відшкодування 

пільгових пенсій 

Представниками роботодавців та Міністерства соціальної політики розроблено та внесено на 

розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законів України 

звільнити роботодавців від зобов’язань відшкодовувати Пенсійному фонду України виплату і 

доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на 

роботах з шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць 

запровадити додаткові ставки єдиного соціально внеску у розмірі: 

  15 відсотків – за осіб, професія/посада яких підпадає під перелік Списку № 1  

   7 відсотків – за осіб, професія/посада яких підпадає під перелік Списку № 2 

Законопроектом передбачається: 

•поглиблення фінансової кризу на підприємствах 

•втрата робочих місць 

•зниження доходів Держбюджету та фондів соціального страхування  

•позбавленням права громадян на своєчасне отримання пільгових пенсій  

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ   

ПРОБЛЕМИ  

Ризики 
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ПРИКЛАДИ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕД 

ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ   

Підприємство Кількість працюючих Заборгованість  

Шосткинський 

казенний завод 

“Імпульс” 

3,5 тис.  22 млн. грн 

“Дашавський завод 

композиційних 

матеріалів”  

Стан підприємства  

Вдалося стабілізувати 

діяльність підприємства, 

наростити виробництво та 

ліквідувати заборгованість по 

зарплаті  

Ліквідоване у 1997 році  
Працювало 700 осіб 

Нині спискова         

кількість – 45 осіб 

Необхідно 

сплачувати по  

270 тис. грн. на рік 

ПАТ “Будівельні 

матеріали та 

будівництво”   

Ліквідоване у 2000 році  

Працювало 1180 осіб 

Нині спискова  

кількість – 37 осіб 

Відшкодовувати 

пільгові пенсії 

немає можливості  

ПАТ 

“Ковельсільмаш” 

Працювало 7000 осіб 

Нині спискова 

кількість – 450 осіб 
9,3 млн. грн. 

Перебуває в процедурі 

банкрутства  
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ПОЗИЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ   

ПОЗИЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

ПРОБЛЕМИ 

1 

4 

2 

3 

Не на всіх підприємствах зберігаються належним чином і в повному обсязі документи, які б 

підтверджували виконання працівником робіт, що дають право на пенсію на пільгових умовах 

5 

Не проведення на підприємстві атестації робочих місць за умовами праці позбавляє 

працівника права на пільгове пенсійне забезпечення у зв’язку з виконанням робіт із 

шкідливими та важкими умовами праці  

Досить складно підтвердити характер виконуваної працівником роботи у разі коли на 

підприємстві ліквідовано певний вид виробництва, в якому був зайнятий працівник, або 

ліквідовано в цілому підприємство 

При обчисленні пільгового стажу роботи не використовується база персоніфікованого обліку 

внесків, в якій є відомості щодо умов праці працівника 

Не всі підприємства можуть відшкодовувати витрати на виплату пільгових пенсій в повному 

обсязі. Тому значна частина пільгових пенсій покривається за рахунок загальних страхових 

коштів Пенсійного фонду, тобто коштів, які призначені на виплату пенсій іншим пенсіонерам 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ  

Підготувати необхідні зміни до законодавства з метою його удосконалення 

щодо порядку використання результатів атестації робочих місць при обчисленні 

спеціального стажу роботи з шкідливими та важкими умовами праці,  
 

посилення контролю за своєчасністю проведення атестації 

щодо порядку покриття підприємствами витрат Пенсійного фонду на виплату пільгових 

пенсій  

Доопрацювати законопроект щодо запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи 

для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя, з урахуванням зауважень і 

пропозицій СПО об’єднань профспілок, а саме 

строків запровадження професійної пенсійної системи; 

уточнення кола осіб, на яких має поширюватися зазначена система; 

запровадження державних гарантій зі збереження та здійснення пенсійних виплат;  

переходу до управління Пенсійним фондом на паритетних засадах сторонами 

соціального діалогу та зміни складу Накопичувального фонду; 

збереження участі в професійній пенсійній системі корпоративних і професійних 

недержавних пенсійних фондів;  

уточнення норм щодо сплати страхових внесків, призначення та здійснення виплат та 

інші 
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Рішення до п. 2 “Про удосконалення законодавчої бази з призначення 

та фінансування пільгових пенсій” порядку денного пленарного 

засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради від 

18 лютого 2014 року 

Національна тристороння соціально-економічна рада вирішила: 

2.1 Взяти до відома інформацію представників сторін Національної ради  щодо 

удосконалення законодавчої бази з призначення та фінансування пільгових пенсій. 

2.2 Сторонам Національної ради взяти участь в опрацюванні пропозицій щодо 

удосконалення пенсійного законодавства, зокрема, з питань, пов’язаних із запровадженням 

обов'язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій професій, пов'язаних з 

ризиком для життя.  

2.3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:  

 2.3.1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України 

 “Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих 

 категорій осіб (щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)” 

 (реєстр. № 2531а від 04.07.2013). 

 2.3.2. Підготувати та внести відповідні зміни до законодавства з метою удосконалення 

 порядку призначення пенсій на пільгових умовах, зокрема, порядку використання 

 результатів атестації робочих місць при обчисленні стажу роботи з шкідливими та 

 важкими умовами праці. 
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ДОДАТКИ  

 

ОПИС ПРОБЛЕМИ 
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ПЕНСІЇ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ. ЗАКОНОДАВСТВО 

Законодавство України передбачає призначення пенсій за віком на пільгових 

умовах. Чим більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, тим нижчий вік 

виходу на пенсію, менші вимоги до стажу, вищі розміри пенсій  

Зниження віку виходу на пенсію та стажу скорочує період трудової діяльності 

працівника в несприятливих умовах, що зменшує шкідливий вплив цих умов на 

його здоров'я 

Закон України "Про пенсійне забезпечення" № 1788-XII від 5 листопада 1991 року 

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування« від 9 липня 

2003 року № 1058-IV 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Списку робіт і професій, що 

дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного 

робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад 

гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших 

корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 

років» від 31 березня 1994 року № 202 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження 

наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або 

відповідних записів у ній» від 12 серпня 1993 року № 637  

П останова «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів 

підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації 

робочих місць за умовами праці» від 18 липня 2007 року № 937  
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ПЕНСІЇ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ  

Пільгові пенсії призначаються відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 9 липня 2003 року 

застрахованим особам, які працювали або працюють на підземних роботах, на 

роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за  

Списком № 1 та на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за 

Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, та за 

результатами атестації робочих місць 

 

особам, які працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці й 

мали або матимуть право на пільгову пенсію виходячи з вимог до віку та стажу 

 

особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпутам), диспропорційним карликам 

– не раніше ніж за 15 років до досягнення пенсійного віку, за наявності в 

чоловіків не менше 20 років страхового стажу, а в жінок не менше 15 років 

страхового стажу 

 

інвалідам по зору I групи – сліпим та інвалідам з дитинства I групи – не раніше 

ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного 

віку, за наявності не менше 15 років страхового стажу в чоловіків і не менше 10 

років страхового стажу в жінок 

 

жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного 

віку, і матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, – не раніше 

ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років 

страхового стажу 

Пільгові  

пенсії 

призначаються 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP030036.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP030036.html
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ПІЛЬГОВІ ПЕНСІЇ. СПИСОК №1 ТА СПИСОК № 2 

Список №1 та №2 вперше були введені у 1956 році  
 

Списки №1 та №2 затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 16 

січня 2003 року № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових 

умовах 

СПИСОК №1 

включає перелік виробництв, робіт, професії, 

посад і показників на підземних роботах,  

на роботах з особливо шкідливими і особливо 

важкими умовами праці, зайнятість в яких 

повний робочий день дає право на пенсію за 

віком на пільгових умовах  

СПИСОК №2  

включає перелік виробництв, робіт, 

професії, посад і показників на роботах зі 

шкідливими і важкими умовами праці, 

зайнятість в яких повний робочий день дає 

право на пенсію за віком на пільгових 

умовах 

Пенсії за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2 призначаються за результати 

атестації робочих місць за умовами праці 
Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 1 серпня 1992 року затверджено Порядок проведення атестації 

робочих місць за умовами праці. МІністерству соціальної політики надано право давати роз'яснення щодо порядку 

застосування списків № 1 та 2 та порядку атестації роботи місць, а Міністерству охорони здоров’я  – 

методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки умов праці 



Про удосконалення законодавчої бази з призначення та фінансування пільгових пенсій 

СПИСКИ ВИРОБНИЦТВ, РОБІТ ЗАЙНЯТІСТЬ В ЯКИХ ДАЄ 

ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ 

I. Гірничі роботи  

II. Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, 

брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин  

III. Чорна металургія  

IV. Виробництво коксопродуктів. Вуглепідготовка 

V. Виробництво вогнетривів  

VI. Виробництво метизів 

VII. Виробництво генераторного газу і одержання газів у процесі 

металургійного виробництва  

VIII. Виробництво кольорових металів  

IX. Ртутно-перетворювальні підстанції  

X. Хімічне виробництво 

XI. Виробництво вибухових речовин  

XII. Буріння, видобування та перероблення нафти, газу та газового 

конденсату, перероблення вугілля та сланцю  

XIII. Електростанції, енергопоїзди, паросилове господарство  

XIV. Оброблення металу  

XV. Виробництво та ремонт електричних машин і апаратури 

XVI. Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку 

XVII. Виробництво неметалевих мінеральних виробів (будівельних 

матеріалів) xviii 

XVIII. Виробництво скла та виробів із скла. виробництво керамічних, 

фарфорових і фаянсових виробів  

XIX. Видобування торфу 

XX. Текстильна промисловість. виробництво шкіри. виробництво 

готового одягу та хутра 

XXI. Целюлозно-паперова промисловість. виробництво деревини та 

виробів з деревини  

XXII. Харчова промисловість 

XXIII. Виробництво фармацевтичних препаратів  

XXIV. Охорона здоров'я та соціальна допомога 

XXV. Поліграфічне виробництво та тиражування відеозаписів 

XXVI. Виробництво поліграфічних фарб  

XXVII. Будівництво  

XXVIII. Транспортні послуги  

XXIX. Зв'язок  

XXX. Агрохімічне обслуговування сільського господарства. збирання, 

перероблення та утилізація трупів тварин  

XXXI. Виробництво штучних або синтетичних волокон  

XXXII. Роботи з радіоактивними речовинами та джерелами                    

іонізуючих випромінювань  

XXXIII. Загальні професії (у всіх галузях господарства)  

I. Гірничі роботи 

II. Підготовка руд, збагачення, окускування агломерація, 

брикетування, грудкування),випалювання руд і нерудних 

копалин  

III. Чорна металургія  

IV. Виробництво коксопродуктів  

V. Виробництво генераторного газу та одержання газів у 

металургійному виробництві  

VI. Виробництво вогнетривів (динасових виробів)  

VII. Виробництво кольорових металів  

VIII. Хімічне виробництво  

IX. Виробництво вибухових речовин 

X. Перероблення нафти, газу, газового конденсату, вугілля та 

сланцю  

XI. Оброблення металу  

XII. Виробництво та ремонт електричних машин і апаратури  

XIII. Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку  

XIV. Виробництво неметалевих мінеральних виробів (будівельних 

матеріалів)  

XV. Виробництво скла та виробів із скла. виробництво керамічних 

та фарфоро-фаянсових виробів  

XVI. Виробництво штучних або синтетичних волокон  

XVII. Виробництво целюлози, паперу, картону та виробів з них  

XVIII. Виробництво фармацевтичних препаратів 

XIX. Охорона здоров'я  

XX. Поліграфічне виробництво  

XXI. Транспортні послуги  

XXII. Роботи з радіоактивними речовинами та джерелами 

іонізуючих випромінювань і берилієм  

XXIII. Загальні професії (у всіх галузях  

 господарства)  

СПИСОК № 1 СПИСОК № 2 
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УМОВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЇ (1/2) 

Категорії працівників, які мають 

право на призначення пенсії за 

віком на пільгових умовах 

Працівники, зайняті 

повний робочий день на 

підземних роботах, на 

роботах з особливо 

шкідливими і особливо 

важкими умовами праці 

(Список № 1) 

Працівники, зайняті 

повний робочий  

день на роботах зі 

кідливими і важкими 

умовами праці 

(Список № 2) 

Вік виходу на пенсію  

Чоловіки  

Жінки   

50 років  

45 років  

Необхідний страховий стаж, у 

тому числі пільговий 

Чоловіки  

Жінки   

Не менше 15 років, з 

яких не менше 7 

років 6 місяців на 

зазначених роботах 

Не менше 20 років, з 

яких не менше 10 

років на зазначених 

роботах 

Чоловіки  

Жінки   

55 років  

50 років  

Чоловіки  

Жінки   

Не менше 20 років, з 

яких не менше 10 

років на зазначених 

роботах 

Не менше 25 років, з 

яких не менше 12 

років 6 місяців на 

зазначених роботах 

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо важкими і особливо шкідливими 

умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку виходу на пенсію на 1 рік 

чоловікам і на 1 рік 4 місяці жінкам за кожний повний рік такої роботи  

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, 

пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої 

роботи чоловікам і за кожні 2 роки жінкам 
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УМОВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЇ (2/2)  

Право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають також працівники інших категорій   

Категорії працівників, які мають право на 

призначення пенсії за віком на пільгових умовах  

Вік виходу на пенсію  
Стаж, необхідний для дострокового виходу на 

пенсію  

Жінки  Чоловіки  Жінки  Чоловіки  
Трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві 

сільськогосподарської продукції у колгоспах, на інших 

підприємствах сільського господарства  

-  55 років -  

Не менше 25 років, з них 

не менше 20 років на 

зазначених роботах  

Жінки, які працюють трактористами-машиністами, 

машиністами будівельних, шляхових і вантажно-

розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і 

екскаваторів  

50 років -  

При загальному стажі роботи не 

менше 20 років, з них не менше 15 

років на зазначеній роботі  

-  

Жінки, які працюють доярками (операторами машинного 

доїння), свинарками-операторами на підприємствах сільського 

господарства  

50 років -  

При стажі роботи не менше 20 

років за умови виконання 

встановлених норм обслуговування  

-  

Жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, 

збиранні та післязбиральній обробці тютюну  
50 років -  

При стажі зазначеної роботи не 

менше 20 років  
-  

Робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і 

машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним 

у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України  

50 років -  
При стажі зазначеної роботи не 

менше 20 років  
-  

Водії міського пасажирського транспорту (автобусів, 

тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті у 

технологічному процесі важких і шкідливих виробництв  

50 років 55 років 

При стажі роботи 25 років, у тому 

числі на зазначеній роботі не 

менше 12 років 6 місяців 

При стажі роботи 20 

років, у тому числі на 

зазначеній роботі не 

менше 10 років  

Жінки, зайняті на постійній роботі у сільськогосподарському 

виробництві у колгоспах, державних господарствах, 

міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних 

колективах, а також селянських (фермерських) та інших 

господарствах незалежно від форм власності та 

господарювання, які виховали п’ятеро і більше дітей до 14-

річного віку, у т.ч. усиновлених  

Незалежно -  
Незалежно від наявного трудового 

стажу  
-  

Окремі категорії працівників, які за результатами атестації 

робочих місць працювали в умовах, що дають право на таку 

пенсію згідно з постановою КМУ від 18.07.2007 р. №937  

50 років 55 років 

Жінки - після досягнення 50 років 

при стажі роботи не менш ніж 20 

років, з них не менш ніж 10 років 

на роботі на тому самому 

підприємстві, в тій самій 

організації, яка дає право на 

призначення пільгової пенсії 

При стажі роботи не 

менш ніж 25 років, з них 

не менше 12 років 6 

місяців на роботі на тому 

самому підприємстві, в 

тій самій організації, яка 

дає право на призначення 

пільгової пенсії  
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відшкодовуються за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

розрахунки 

не надсилаються 

З 1 січня 2006 року не 

відшкодовують 

працівники, які мають 

право на призначення 

пенсії на пільгових 

умовах 

Підприємства - 

платники 

фіксованого 

сільсько- 

господарського 

податку 

100% призначених та/або 

виплачених - з 2012 року 

90% призначених та/або 

виплачених - у 2011 році 

80% призначених та/або 

виплачених - у 2010 році 

70% призначених та/або 

виплачених - у 2009 році 

60% призначених та/або 

виплачених - у 2008 році 

50% призначених та/або 

виплачених - у 2007 році 

40% призначених та/або 

виплачених - у 2006 році 

30% призначених та/або 

виплачених - у 2005 році 

20% призначених та/або 

виплачених - у 2004 році 

працівники, 

 за списком №1 

платники щомісяця до 

25 числа вносять до 

Пенсійного фонду 

зазначену в 

повідомленні місячну 

суму фактичних 

витрат на виплату та 

доставку пенсій, 

призначених на 

пільгових умовах 

розмір сум до 

відшкодування на 

поточний рік 

визначається органами 

Пенсійного фонду 

України у 

розрахунках 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пільгових пенсій, які 

надсилаються 

платникам до 20 січня 

поточного року та 

протягом 10 днів з 

новопризначених 

(перерахованих) 

пенсій  

  

  

100% призначених та/або 

виплачених пенсій 

працівники, 

 за списком №2 

фактичні 

витрати на 

виплату і 

доставку 

пенсій, 

призначених на 

пільгових 

умовах 

Підприємства, 

установи, 

організації всіх 

форм власності і 

господарювання, 

бюджетні 

організації та 

приватні 

підприємці, які 

мають пільгові 

робочі місця, 

робота на яких 

дає право 

працівнику 

виходу на пенсію 

на пільгових 

умовах 

Порядок сплати 
Порядок 

нарахування 

Розмір 

відшкодування 

За кого 

відшкодовують 

пільгові пенсії 

Об'єкт 

нарахування 
Платники 

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ  
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Інші види пенсій, які 

виплачуються за рахунок коштів 

науково-дослідних установ 
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НАУКОВІ ПЕНСІЇ  

Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 року № 1977-

ХІІ (зі змінами і доповненнями) 
 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку підтвердження 

наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або 

відповідних записів у ній” (зі змінами та доповненнями) від 12 серпня 1993 року № 637  
 

Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 

року № 1058-IV 
 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад наукових 

(науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних 

закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та 

виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону 

України "Про наукову і науково-технічну діяльність» від 4 березня 2004 року №257  

Право на наукову пенсію мають  

Нормативні документи  

Наукові та науково-педагогічні працівники, які займають посади згідно з Переліком, 

затвердженим Постановою № 257 від 4 березня 2004 року 
 

Працівники, які працюють на будь-яких інших посадах на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, але мають необхідний стаж наукової роботи 



Про удосконалення законодавчої бази з призначення та фінансування пільгових пенсій 

НАУКОВІ ПЕНСІЇ. СТАЖ ТА ВІК 

пенсія  

Науковому 

(науково- 

педагогічному) 

 працівнику 

 призначається  

За наявності страхового 

стажу, необхідного для 

призначення пенсії за віком 

у мінімальному розмірі  

Для чоловіків - 35 років  
(стаж роботи повинен становити не менше 20 років ) 

Для жінок - 30 років  
(стаж роботи повинен становити не менше 15 років ) 

Після досягнення 

встановленого віку   

Чоловіки – 62 роки 

Жінки - 60 років  

посадових окладів (ставок) 

премій 

доплат за наукові ступені, вчені 

звання  

надбавок за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи  

інших надбавок, доплат та винагород за наукову 

(науково-педагогічну ) діяльність, передбачених 

законодавством  

Заробітна плата наукових працівників складається з 

80% від суми заробітної плати 

наукового (науково – 

педагогічного) працівника  

РОЗМІР 

НАУКОВОЇ 

ПЕНСІЇ  = 



Про удосконалення законодавчої бази з призначення та фінансування пільгових пенсій 

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ НАУКОВИХ ПЕНСІЙ  

Державні  

небюджетні 

 підприємства,  

установи, організації  

та вищі навчальні 

 заклади III-IV  

рівнів акредитації 

Платники 

Об'єкт 

нарахування 

Розмір 

відшкодування 

Порядок 

нарахування Порядок сплати 

Недержавні  

наукові установи,  

організації 

 та вищі навчальні  

заклади  III-IV рівнів  

акредитації 

 

50% різниці за 

рахунок коштів 

Державного 

бюджету, 50% 

різниці за 

рахунок коштів 

цих установ та 

організацій 

100 % різниці 

за рахунок 

коштів цих 

установ та 

організацій 

розмір витрат 

на 

фінансування 

різниці у розмірі 

пенсій 

визначається у 

розрахунку на 

рік органами 

Пенсійного 

фонду до 20 

січня поточного 

року та 

протягом 10 

днів з дня 

призначення 

пенсії, про що 

платнику 

відразу 

надсилається 

повідомлення 

 

 

 

 

 

 

платники 

самостійно 

визначають суму, 

та щомісячно до 

25 числа 

перераховують 

органу Пенсійного 

фонду за своїм 

місцезна-

ходженням 

відповідні кошти 

 

 

 

 

 

 

50% різниці за 

рахунок коштів 

Державного 

бюджету, 50% 

різниці за 

рахунок коштів 

цих установ та 

організацій 

 

 

 

100 % різниці 

за рахунок 

коштів цих 

установ та 

організацій 

 

 

 

 

різниця між 

сумою пенсії, 

призначеної 

науковим 

працівникам 

згідно із 

нормами Закону 

України "Про 

наукову і 

науково-

технічну 

діяльність" та 

сумою пенсії, 

обчисленою 

відповідно до 

інших 

законодавчих 

актів, на яку має 

право особа 

 


