
Український парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» 3 жовтня 2017 

року №2148 - VІІІ. 

Закон про пенсійну реформу, підписаний президентом України Петром 

Порошенком 9 жовтня 2017 року, опублікований у виданні «Голос України» 

та набрав чинності з наступного дня з моменту публікації, тобто з 11 жовтня, 

за винятком деяких положень. 

При цьому, згідно Закону, положення щодо підвищення пенсій для 

українців почали діяти вже з 1 жовтня 2017 року. 

Цей документ встановлює вимоги до мінімального страхового стажу 

для виходу на пенсію і підвищив пенсії 9 мільйонам пенсіонерів вже з 

жовтня. 

Закон передбачає введення автоматичної норми про щорічну 

індексацію (перерахунку) пенсій для захисту від інфляції з урахуванням 

фінансових можливостей солідарної системи, але не менш ніж на 50% 

зростання середньомісячних зарплат за три роки і на 50% індексу споживчих 

цін. 

Закон не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить 

вимоги до страхового стажу. 
Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років 

страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 

63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час люди, в яких 

немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу 

розмір якої буде визначатися з рівня доходів сім’ї пенсіонера.   

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватись на 

1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на 

пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. 

Розмір пенсії кожного громадянина України, згідно із Законом, 

розраховується за формулою «Розмір пенсії» = Сз* ІКЗ*Кс, де: 

Сз – розмір середньої  зарплати в Україні, 

ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення 

розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати), 

Кс – коефіцієнт страхового стажу, визначається як множник кількості 

років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового 

стажу. 

Базова середня заробітна плата для розрахунку пенсій становить 3764 

гривні 60 копійок, що майже в 3 рази більше, ніж до реформи – 1197 гривень. 

Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсії знижено з 1,35 до1. 

Мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні 1452 гривні, що на 140 

гривень більше, ніж до прийняття Закону. 

Також в рамках Закону скасовано 15 – відсоткове зменшення пенсій 

для працюючих пенсіонерів. 

 

Запровадження накопичувальної пенсійної системи, що потрібно знати! 

 

Уряд запланував до кінця 2018 року розробити і внести до Парламенту 

ряд законопроектів про запровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування. 

Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування 

передбачено пенсійною реформою. 



Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» перерахування 

страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування 

запроваджується з 1 січня 2019 року. 

Учасниками накопичувальної системи є особи, які станом на 1 січня 

2019 року підлягають загальнообов’язковому  державному пенсійному 

страхуванню згідно із Законом 1058 – ІV. Особи яким  залишилося менше 10 

років до досягнення пенсійного віку, мають право прийняти рішення не 

сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного 

страхування, а особи, які досягли пенсійного віку, не можуть бути 

платниками страхових внесків до накопичувального фонду.   

Поняття Накопичувальний пенсійний фонд (далі – Накопичувальний 

фонд) визначено статтею 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» №1058 – ІV (далі  - Закон 1058 – ІV). 

Накопичувальний пенсійний фонд (далі – Накопичувальний 

фонд) – цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до 

цього Закону, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що 

обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з 

метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, 

пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування 

довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, 

передбачених цим Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші 

цілі, передбачені цим Законом. 

Застрахована особа, яка є учасником накопичувальної системи 

пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або 

одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 

страхування, що обліковуються  на її накопичувальному пенсійному рахунку  

в Накопичувальному фонді. 

На сьогоднішній день база під накопичувальну систему практично 

сформована. 

З 01 січня 2019 року буде старт повної пенсійної реформи і старт 

накопичувальної пенсійної системи. 

Старт накопичувальної системи прогнозований від 2 % від заробітної 

плати. Це невеликі кошти і вони з часом зростуть до 5% заробітної плати 

особи, які будуть йти виключно в накопичувальну систему. 

Одночасно накопичувальна система не передбачає збільшення 

податкового тиску на людину, роботодавця чи підприємця. 

 

 
 

Важливо знати. 

 

Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування 

дасть можливість кожному громадянину формувати своє майбутнє. При 

цьому солідарна система збереже свою базову роль, як основа всієї 

пенсійної системи. Водночас людина отримає можливість зробити собі 

додаткові виплати до основної пенсії. Ці кошти будуть приватною 

власністю громадянина, зокрема, їх можна буде успадкувати. 

  


