
Що таке страховий стаж? 

 

У новому законодавстві поняття «трудовий стаж» замінюється поняттям «страховий 

стаж» та є одним із основних факторів, що впливають на розмір майбутньої пенсії. 

Під страховим стажем розуміють період, протягом якого особа або її роботодавець 

сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Трудовий стаж до 1 січня 2004 

року зараховується як страховий стаж. 

Якщо особа не працювала та отримувала допомогу по безробіттю або отримувала 

матеріальну допомогу під час підвищення кваліфікації, професійної підготовки, 

перепідготовки тощо, то такі періоди включаються до страхового стажу. 

Для того, щоб до страхового стажу було зараховано один робочий місяць, сума внеску до 

Пенсійного фонду повинна бути не меншою, ніж та, що обчислена із мінімальної 

заробітної плати, тобто не менше розміру мінімального страхового внеску. 

  

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!!! 

 

Законом України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування» 

передбачено, що страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає 

загальнообов‘язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця 

сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо 

працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого 

мінімального рівня і з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України (а з 

01.01.2011 року - єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України "Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"),то такий 

місяць повністю враховується в страховий стаж для обчислення пенсії. 

Якщо ж сума нарахованої заробітної плати з якої сплачені внески менша за 

мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється 

пропорційно нарахованій заробітній платі. 

Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто 

ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не 

декларуючи оплату їх праці. Бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку витрат, видають 

працівникам зарплату готівкою. У цьому випадку йдеться про "тіньові" заробітки, з яких 

не утримуються податки та не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду. 

Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і 

виплата заробітної плати "в конвертах" без сплати страхових внесків і нарощування 

заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то 



періоди, за які не сплачені внески,"випадають" із страхового стажу найманого працівника 

та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії. 

Той, хто отримує "тіньову" зарплату позбавлений оплати тимчасової 

непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомоги по вагітності та 

пологах; виплати допомоги у зв'язку з втратою непрацездатності у разі нещасного випадку 

на виробництві або професійного захворювання; виплати допомоги по безробіттю у 

випадку втрати роботи; одержання пристойної пенсії в старості, по інвалідності та інших 

випадках, передбачених законодавством. Крім того, нелегальна робота - це відсутність 

захисту від незаконного звільнення, гарантії на безпечні і здорові умови праці, 

гарантованого права на відпочинок. 


