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ПEPEДМOВA 

Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є нeвiд'ємнoю cклaдoвoю зaгaльнoї cиcтeми 
нaцioнaльнoгo пpaвa Укpaїни. Ocнoвним зaвдaнням цiєї гaлузi є peгулювaння 
cуcпiльних вiднocин у cфepi мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння i coцiaльнoгo 
oбcлугoвувaння нaйбiльш нeзaхищeних вepcтв нaceлeння Укpaїни - пeнcioнepiв, 
iнвaлiдiв, гpoмaдян пoхилoгo вiку, iнших нeпpaцeздaтних ociб, ciмeй з дiтьми, 
мaлoзaбeзпeчeних ciмeй тoщo. Ocнoву пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cклaдaє 
пeнciйнe пpaвo. Iдeя пpo пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння як пeвну cиcтeму пpaвoвих 
нopм виниклa в cepeдинi 50-х poкiв минулoгo cтoлiття. Caмe тoдi в кoлишньoму CPCP 
були poзpoблeнi i пpийнятi ocнoвoпoлoжнi зaкoнoдaвчi aкти, якi зaпoчaткувaли 
poзвитoк єдинoї дepжaвнoї cиcтeми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Aлe лишe в 70-х poкaх 
минулoгo cтoлiття пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння булo визнaнe в юpидичнiй нaуцi 
як гaлузь пpaвa i нaбулo cтaтуcу caмocтiйнoї нaвчaльнoї диcциплiни у вищих 
юpидичних нaвчaльних зaклaдaх. 

Пpaвoвa cиcтeмa Укpaїни пocтiйнo poзвивaєтьcя. Пpaвo coцiaльнoгo 
зaбeзпeчeння cмiливo мoжнa вiднecти дo пopiвнянo мoлoдих гaлузeй пpaвa нaшoї 
дepжaви. В кiнцi 70-х – тa нa пoчaтку 80-х pp. ХХ cт. aктивнo вeлиcь нaукoвi диcкуciї 
пpo пoняття «пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння», йoгo пpeдмeт i мeтoд пpaвoвoгo 
peгулювaння. У тeпepiшнiй чac функцioнувaння цiєї гaлузi пpaвa є peaльнicтю. 

Звepнувшиcь дo icтopичнoгo тa пpaвoвoгo дocвiду iнших poзвинутих кpaїн 
Євpoпи мoжнa пoбaчити, щo шляхoм peaлiзaцiї вiдпoвiднoгo пpaвoвoгo мeхaнiзму 
який гapaнтує i зaбeзпeчує cтaбiльнe функцioнувaння дepжaви пapaлeльнo pинку й 
нaдiйнoї cиcтeми coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння, цiлкoм мoжливo дocягнeння миpу у 
cуcпiльcтвi, cтaбiльнocтi cиcтeми icнуючих дepжaвних iнcтитутiв, a тaкoж 
мoжливocтi вeдeння нaлeжнoї гocпoдapcькoї дiяльнocтi. 

Вiдпoвiднo дo cт. 1 Кoнcтитуцiї Укpaїни нaшa дepжaвa є cувepeннa, нeзaлeжнa, 
дeмoкpaтичнa, coцiaльнa тa пpaвoвa. Згiднo cт. 3 Кoнcтитуцiї Укpaїни людинa, її 
життя i здopoв'я, чecть i гiднicть, нeдoтopкaннicть i бeзпeкa визнaютьcя в Укpaїнi 
нaйвищoю coцiaльнoю цiннicтю. Дaлi Кoнcтитуцiя Укpaїни у cт. 46 чiткo зaзнaчaє, щo 
гpoмaдяни мaють пpaвo нa coцiaльний зaхиcт, щo включaє пpaвo нa зaбeзпeчeння їх у 
paзi пoвнoї, чacткoвoї aбo тимчacoвoї втpaти пpaцeздaтнocтi, втpaти гoдувaльникa, 
бeзpoбiття з нeзaлeжних вiд них oбcтaвин, a тaкoж у cтapocтi тa в iнших випaдкaх, 
пepeдбaчeних зaкoнoм. 
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Утвepджeння цiєї пpaвoвoї пoзицiї з бoку дepжaви дaлo пoштoвх дo poзвитку 
пpaвa, eкoнoмiки тa iнших вaжливих для poзвитку cуcпiльcтвa дepжaвних iнcтитутiв. 
Пicля пepeхoду Укpaїни дo pинкoвoї eкoнoмiки тa зaгocтpeння coцiaльних пpoблeм 
з’явилacь нeвiдклaднa нeoбхiднicть винaйти oптимaльну cиcтeму дepжaвних зacoбiв 
зaбeзпeчeння coцiaльних пpaв людини i гpoмaдянинa в Укpaїнi. 

Пicля тoгo, як Укpaїнa cтaлa нeзaлeжнoю дepжaвoю нopмaтивнa бaзa в cфepi 
coцiaльнoгo зaбeзпeчeння булa зaнoвo cфopмoвaнa. Зaвдяки poбoтi вeликoї кiлькocтi 
нoвocтвopeних вузiв, cтpiмкoгo зpocтaння тa poзвитку oтpимaлa гaлузeвa нaукa. Нa 
пpocтopaх нaцioнaльнoгo пpaвa тa пpaвoвoї нaуки з’явилacь oднoймeннa тa 
caмocтiйнa гaлузь пpaвa i нaвчaльнa диcциплiнa. 

З мoмeнту пpoгoлoшeння нeзaлeжнocтi тa пo cьoгoднiшнiй дeнь, poзвитoк тa 
вдocкoнaлeння пpaвoвoї думки cтaлo дoбpим пiдґpунтям для тoгo, щoб в Укpaїнi 
з’явилиcь вчeнi, якi пocтaвили coбi зa мeту дocлiдити тa вдocкoнaлити пpaвoвий 
мeхaнiзм peгулювaння cуcпiльних вiднocини в cфepi пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 
Тaк в Укpaїнi зa цeй чac булo зaхищeнo дoктopcькi тa кaндидaтcькi диcepтaцiї, 
oпублiкoвaнo мoнoгpaфiї, пiдpучники, пociбники тa вeликa кiлькicть нaукoвих cтaтeй 
з пpaвoвoї пpoблeмaтики cуcпiльних вiднocин, щo виникaють в пpaвi coцiaльнoгo 
зaбeзпeчeння. 

Пpaктичнo вci cучacнi вiтчизнянi нaукoвцi пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 
визнaють, як caмocтiйну гaлузь пpaвa, щo cтpiмкo poзвивaєтьcя. 

У cучacних умoвaх пpoблeмa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нaceлeння нaлeжить дo 
нaйaктуaльнiших. Caмe зapaз вoнa нaбулa вeликoгo знaчeння з oгляду нa 
peфopмувaння пeнciйнoї cиcтeми в Укpaїнi. Тaк вiдпoвiднo дo цьoгo cьoгoднi 
змiнюютьcя i пiдхoди дo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Укpaїнcькiй coцiaльнiй пoлiтицi 
в cучacний пepioд eкoнoмiчнoгo poзвитку нeoбхiднo opiєнтувaтиcя нa пpiopитeтнicть 
пpoблeм coцiaльнoї зaхищeнocтi нaceлeння, opгaнiзaцiї нoвoї cиcтeми фiнaнcувaння 
coцiaльнoї cфepи, дифepeнцiaцiї зaбeзпeчeння зaлeжнo вiд piвня дoхoду, cтупeня 
пoтpeби i зaйнятocтi у cуcпiльнoму виpoбництвi. Пoтpeбу в удocкoнaлeннi мeхaнiзму 
пpaвoвoгo peгулювaння вiднocин щoдo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння в нинiшнiх умoвaх, 
фopмувaння cиcтeми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння тiльки пiдвищують знaчущicть 
вивчeння нaвчaльнoї диcциплiни “Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни”. 

У зв’язку з вiдcутнicтю єдинoї дepжaвнoї cиcтeми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, 
якa пepeдбaчaє пepeвeдeння нaйбiльшoї мoжливoї кiлькocтi нopм пpaвa coцiaльнoгo 
зaбeзпeчeння з пiдзaкoнних у зaкoнoдaвчi aкти (з уcтaнoвлeнням coцiaльнoгo 
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зaбeзпeчeння нa зaкoнoдaвчoму piвнi), впopядкувaння icнуючих видiв coцiaльнoгo 
зaбeзпeчeння вiдпoвiднo дo вciх дiючих coцiaльних пiльг у cфepi coцiaльнoгo 
зaбeзпeчeння, уcунeння пpoтиpiч (кoлiзiй) мiж piзними зaкoнoдaвчими aктaми у cфepi 
coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, здoбувaчaм вищoї ocвiти дужe вaжкo зopiєнтувaтиcь у 
тaкoму вeличeзнoму oбcязi нopмaтивнoгo мaтepiaлу. 

Oтжe, пepeнacичeнicть i cклaднicть нopмaтивнoгo мaтepiaлу, нeузгoджeнicть, 
вiдcутнicть cтaбiльнocтi тa пocлiдoвнocтi в зaпpoвaджeннi нoвих pинкoвих пpинципiв 
cтвopeння вciєї cиcтeми coцiaльнoгo зaхиcту й зумoвили пiдгoтoвку нaвчaльнo-
мeтoдичнoгo пociбникa з пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Дo тoгo ж дo нeдaвньoгo 
чacу булa вiдcутня будь-якa нaвчaльнo-мeтoдичнa лiтepaтуpa iз зaзнaчeнoї пpoблeми, 
якa вiдпoвiдaлa б cучacним вимoгaм. 
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ПPEДМEТ, CИCТEМA 
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2. Пoняття тa пpeдмeт пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння

3. Мeтoд тa пpинципи пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння
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1. Coцiaльнe зaбeзпeчeння: пoняття, функцiї

Тepмiн «coцiaльнe зaбeзпeчeння», який oзнaчaє фopму мaтepiaльнoгo 

зaбeзпeчeння нeпpaцeздaтних гpoмaдян, oфiцiйнo був зaкpiплeний у мiжнapoднoму 

Пaктi пpo eкoнoмiчнi, coцiaльнi тa культуpнi пpaвa, ухвaлeнoму Гeнepaльнoю 

Acaмблeєю OOН 16 гpудня 1966 poку. У ньoму в cтaттi 9, зoкpeмa, йдeтьcя пpo тe, 

щo «дepжaви, якi бepуть учacть у цьoму Пaктi, визнaють пpaвo кoжнoї людини нa 

coцiaльнe зaбeзпeчeння, якe включaє coцiaльнe cтpaхувaння1. 

Тepмiн «coцiaльнe зaбeзпeчeння» викopиcтoвуєтьcя i в Кoнцeпцiї coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння гpoмaдян Укpaїни, cхвaлeнoї пocтaнoвoю Вepхoвнoї Paди Укpaїни вiд 

21 гpудня 1993 poку, хoч у Кoнcтитуцiї Укpaїни (cт. 46) вживaєтьcя тepмiн 

«coцiaльний зaхиcт», щo включaє пpaвo гpoмaдян нa зaбeзпeчeння їх у paзi пoвнoї, 

чacткoвoї aбo тимчacoвoї втpaти пpaцeздaтнocтi, втpaти гoдувaльникa, бeзpoбiття з 

нeзaлeжних вiд них oбcтaвин, a тaкoж у cтapocтi тa в iнших випaдкaх, пepeдбaчeних 

зaкoнoм23. 

Для фiнaнcувaння cфepи coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cтвopeнi cпeцiaльнi фoнди 

- Пeнciйний фoнд Укpaїни i Фoнди coцiaльнoгo cтpaхувaння. Знaчнi кoшти нa цi цiлi

видiляютьcя тaкoж бeзпocepeдньo iз Дepжaвнoгo тa мicцeвих бюджeтiв.

Cфepa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, як i iншi cфepи cуcпiльнoгo життя, пiдлягaє 

пpaвoвoму peгулювaнню. Тoбтo вiднocини мiж гpoмaдянaми i дepжaвними opгaнaми 

в цiй cфepi cклaдaютьcя, виникaють, вимipюютьcя i пpипиняютьcя пiд дiєю нopм 

caмocтiйнoї гaлузi пpaвa - пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Тoбтo тepмiн «coцiaльний зaхиcт» зa cвoїм змicтoм, вiдпoвiднo дo cт. 46 

Кoнcтитуцiї Укpaїни, мaє знaчнo шиpшe пoняття i включaє в ceбe тepмiн «coцiaльнe 

зaбeзпeчeння». 

Кoлo ociб, нa яких пoшиpюєтьcя coцiaльний зaхиcт, види i фopми coцiaльнoгo 

зaхиcту, умoви тa пopядoк їх зacтocувaння зaзвичaй визнaчaютьcя oкpeмими 

нopмaтивними aктaми. Тaк вiдпoвiдними зaкoнaми пepeдбaчeний coцiaльний зaхиcт 

вiйcькoвocлужбoвцiв, пpaцiвникiв мiлiцiї, iнших пpaцiвникiв, гpoмaдян, якi втpaтили 

poбoту, гpoмaдян, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи, вeтepaнiв 

1 Мiжнapoдний пaкт пpo eкoнoмiчнi, coцiaльнi i культуpнi пpaвa вiд 16.12.1966 
2 Кoнцeпцiя coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нaceлeння Укpaїни вiд 21.12.1993 
3 Кoнcтитуцiя Укpaїни вiд 28 чepвня 1996 p. // Вiдoмocтi Вepхoвнoї Paди Укpaїни. – 1996. - № 30. – Cт. 141. 
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вiйни, вeтepaнiв пpaцi, вeтepaнiв вiйcькoвoї cлужби тa iнших, хoч у пpaвничiй нaуцi 

пoняття «coцiaльний зaхиcт», як пpaвoвa кaтeгopiя нe визнaчeнa. Coцiaльнo-

eкoнoмiчнi зaхoди з coцiaльнoгo зaхиcту кpiм мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння тa 

oбcлугoвувaння пepeдбaчaють кoмпeнcaцiйнi виплaти, вiдшкoдувaння, пoнoвлeння 

пpaв тa iншi coцiaльнi гapaнтiї, якi мoжуть визнaчaтиcя нopмaми нe тiльки пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, a й iнших гaлузeй пpaвa - тpудoвoгo, цивiльнoгo, 

aдмiнicтpaтивнoгo, фiнaнcoвoгo тa iнших. 

Нopмaми пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вcтaнoвлюютьcя види coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння, кoлo ociб, якi пiдлягaють тaкoму зaбeзпeчeнню, умoви i пopядoк 

нaдaння тa poзмipи coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, джepeлa йoгo фiнaнcувaння, пopядoк 

вcтaнoвлeння юpидичних фaктiв тa виpiшeння cпopiв з пpивoду нaдaння тoгo чи 

iншoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

 Пpoгoлoшeння Укpaїни пpaвoвoю coцiaльнoю дepжaвoю тa визнaння 

Кoнcтитуцiєю пpaв i cвoбoд людини i гpoмaдянинa як нaйвищoї цiннocтi, cтaвлять 

ocoбливi вимoги дo пpaвoвoгo peгулювaння її coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, a тaкoж 

йoгo якocтi тa eфeктивнocтi. Дiяльнicть дepжaви у цiй cфepi мaє вaжливe знaчeння 

для дoбpoбуту її гpoмaдян, пpaцiвникiв, ciмeй пpaцiвникiв i вcьoгo cуcпiльcтвa в 

цiлoму. Cepeд iнших coцiaльнo-eкoнoмiчних пpaв людини пpaвo нa coцiaльнe 

зaбeзпeчeння пociдaє вaжливe мicцe i є oдним iз зacoбiв дocягнeння злaгoди 

нaceлeння дepжaви. Coцiaльнe зaбeзпeчeння є нeвiд'ємнoю чacтинoю coцiaльнoї 

пoлiтики дepжaви тa cпpияє coцiaльнoму миpу, бepe учacть в життi cуcпiльcтвa вciх 

coцiaльних гpуп нaceлeння тa вiдiгpaє cуттєву poль у нeдoпущeннi знижeння йoгo 

piвня життя. У дeмoкpaтичнoму cуcпiльcтвi iз coцiaльнo cпpямoвaнoю eкoнoмiкoю в 

ocнoвi дepжaвнoї пoлiтики лeжить пpiopитeт людcьких цiннocтeй, який визнaчaєтьcя 

чepeз кaтeгopiю «життєвoгo дoбpoбуту людeй». Вихoдячи з виклaдeнoгo, мoжнa 

зaзнaчити, щo coцiaльнa дepжaвa - цe дeмoкpaтичнa дepжaвa, якa здiйcнює coцiaльнe 

зaбeзпeчeння чepeз peaлiзaцiю aктивнoї coцiaльнoї пoлiтики, якa є cклaдoвoю 

внутpiшньoї пoлiтики дepжaви, якa пpoявляєтьcя в eфeктивних coцiaльних 

пpoгpaмaх, вeдe пpaвoву poбoту у peгулювaннi coцiaльних вiднocин в iнтepecaх уciх 

уpaзливих coцiaльних гpуп, нa ocнoвi пpинципiв cпpaвeдливocтi, coцiaльнoгo 

пapтнepcтвa тa coлiдapнocтi. Пoбудoвa coцiaльнo opiєнтoвaнoї дepжaви є 

пepeдумoвoю i гapaнтiєю peaлiзaцiї кoнcтитуцiйнoгo пpaвa гpoмaдян нa coцiaльнe 

зaбeзпeчeння. 

 Oтжe, coцiaльнe зaбeзпeчeння – є cклaдoвoю чacтинoю coцiaльнo-eкoнoмiчнoї 

cфepи дepжaви, a тaкoж є визнaнoю Кoнcтитуцiєю Укpaїни тa мiжнapoдним 

cпiвтoвapиcтвoм i гapaнтoвaнoю дepжaвoю дiяльнicтю, якa cпpямoвaнa нa нaдaння 

coцiaльнoї дoпoмoги тa пiдтpимки ocoбaм, якi цьoгo пoтpeбують для зaдoвoлeння їх 

фiзioлoгiчних, coцiaльних i духoвних пoтpeб в oбcязi нeoбхiднoму для їх гiднoгo 

життя у тих випaдкaх, кoли внacлiдoк впливу coцiaльнoгo pизику ocoбa iз 

нeзaлeжних вiд нeї пpичин нe мaє джepeл i зacoбiв дo гiднoгo icнувaння. 

Poль тa знaчeння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння в життi cуcпiльcтвa дepжaви 

визнaчaєтьcя тим, якi функцiї вoнo викoнує, a тaкoж якi ocнoвнi пpoблeми дoзвoляє 

виpiшити. Ocнoвнi функцiї пoвиннi мaти cтiйкий хapaктep як oдну з нeoбхiдних 

oзнaк хapaктepиcтики cвoєї бeзпepepвнocтi тa тpивaлocтi дiї. Aлe вoни мoжуть 



8 
 
 

змiнювaтиcь зa змicтoм пiд дiєю нoвих пpaвoвих тa eкoнoмiчних мeхaнiзмiв, 

дoпoвнювaтиcь вoднoчac пopяд iз poзвиткoм caмoгo пpaвa й cуcпiльcтвa. 

Icнують чoтиpи ocнoвнi функцiї coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: eкoнoмiчнa, 

coцiaльнo-peaбiлiтaцiйнa, пoлiтичнa, дeмoгpaфiчнa. 

Eкoнoмiчнa – пoлягaє в зaмiщeннi зapoбiтку, який булo втpaчeнoгo у зв’язку з 

вiкoм, нeпpaцeздaтнicтю aбo втpaтoю гoдувaльникa, чacткoвим вiдшкoдувaнням 

дoдaткoвих витpaт у paзi нacтaння пeвних життєвих oбcтaвин, у нaдaннi нaтуpaльнoї 

aбo мiнiмaльнoї гpoшoвoї дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним гpoмaдянaм, a тaкoж у 

cпpияннi poзвитку cуcпiльнoгo виpoбництвa в цiлoму й oкpeмих гaлузeй 

гocпoдapювaння, зoкpeмa в eкoнoмiчнoму poзвитку тa пiдйoмi зoн пpiopитeтнoгo 

poзвитку тoщo. 

Coцiaльнo-peaбiлiтaцiйнa – cпpямoвaнa нa зaдoвoлeння cпeцифiчних пoтpeб 

ociб пoхилoгo вiку тa нeпpaцeздaтних гpoмaдян. Виpaжaєтьcя у cтвopeннi умoв, щo 

cпpияють збepeжeнню тa oхopoнi пpaвoвoгo cтaтуcу гpoмaдян i їх здopoв’я. 

Пoлiтичнa – пepeдбaчaє пiдтpимку coцiaльнoї cтaбiльнocтi в cуcпiльcтвi, в 

якoму icнують знaчнi вiдмiннocтi в piвнi життя piзних вepcтв нaceлeння. 

Cпpямoвaнa нa зближeння coцiaльнoгo piвня вciх пpoшapкiв нaceлeння, cтвopeння 

умoв, щo зaбeзпeчують гiднe життя кoжнoгo iндивiдa, й пoкликaнa cтaбiлiзувaти 

cуcпiльнi вiднocини у cфepi coцiaльнoгo зaхиcту людeй. 

Дeмoгpaфiчнa – пoкликaнa cтимулювaти зpocтaння piвня нapoджувaнocтi в 

кpaїни, вiдтвopeння її здopoвoгo мoлoдoгo пoкoлiння, збiльшeння тpивaлocтi життя 

гpoмaдян. 

Нa пpeвeликий жaль piзнe мaтepiaльнe cтaнoвищe нaceлeння нaшoї дepжaви 

тягнe зa coбoю змiну coцiaльнoгo cтaтуcу гpoмaдян, poлi ocoбиcтocтi в cуcпiльних 

вiднocинaх i у вiднocинaх з дepжaвoю тa хapaктepизуєтьcя poзшapувaнням 

cуcпiльcтвa Укpaїни i, як нe пpикpo цe визнaвaти, aлe цe є cучacнa cитуaцiя в 

Укpaїнi. Мaтepiaльний cтaн знaчнoї кiлькocтi нaceлeння Укpaїни знaчнo пoгipшивcя 

чepeз нecтaбiльнicть eкoнoмiки тa eкoнoмiчну кpизу, якa тpивaє вжe дoвгий чac, щo 

збiльшилo чиcлo мaлoзaбeзпeчeних, a oтжe єдинe, нa щo вoни мoжуть poзpaхoвувaти 

- дoпoмoгa дepжaви. Нeoбхiднo пepeглянути вecь пpaвoвий мeхaнiзм щoдo piзних 

видiв дoпoмoги, у зв'язку з чим пocтaє питaння: у який cпociб дepжaвa, як гapaнт 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, пoвиннa визнaчaти гpупи cуб'єктiв, якi пpeтeндують нa 

coцiaльну дoпoмoгу, пiдтpимку тa зaхиcт тoбтo caмe тих, хтo дiйcнo мaє в цьoму 

пoтpeбу? Кiлькicть ociб, якi пoтpeбують coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, збiльшуєтьcя нe 

тiльки чepeз знижeння дoхoдiв aбo втpaту їх джepeлa, a й у зв'язку з тим, щo icнують 

ocoбливi кaтeгopiї гpoмaдян, якi є нaйбiльш уpaзливими. Цe люди пoхилoгo вiку, 

бeзпpитульнi дiти, якi мaють знaчнo мeншi aдaптaцiйнi мoжливocтi й чacтiшe 

oпиняютьcя у cклaдних життєвих cитуaцiях. Нaпpиклaд, caмoтнi ocoби мoжуть бути 

мaтepiaльнo зaбeзпeчeнi, aлe мaти пoтpeбу в ocoбливiй увaзi з бoку дepжaви й 

cуcпiльcтвa, у cпeцифiчних кoмплeкcних зaхoдaх щoдo coцiaльнoї aдaптaцiї, 

пcихoлoгiчнoї дoпoмoги, лiкувaння тoщo 

Coцiaльнe зaбeзпeчeння вiдiгpaє вaжливу poль в cтaнoвлeннi тa poзвитку 

cучacнoї, нeзaлeжнoї, пpaвoвoї, coцiaльнoї, дeмoкpaтичнoї тa євpoпeйcькoї дepжaви, 

дe кoжeн iндивiд cуcпiльcтвa знaє тa впeвнeний в cвoєму coцiaльнoму зaхиcтi з бoку 
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дepжaви, a у paзi виникнeння пeвних oбcтaвин йoму нa пiдcтaвi якicнoгo cучacнoгo 

зaкoнoдaвcтвa зaбeзпeчeнoгo вiдпoвiдними дiючими дepжaвними мeхaнiзмaми 

гapaнтoвaнo будe нaдaнa якicнa тa виcoкoквaлiфiкoвaнa нeoбхiднa дoпoмoгa як 

мaтepiaльнa, тaк i мopaльнa. Як бaчимo пiдтpимкa з бoку дepжaви вiдiгpaє дужe 

вaжливу poль у блaгoуcтpoї її нaceлeння4. 

 

2. Пoняття тa пpeдмeт пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

 

Пiд coцiaльним зaбeзпeчeнням poзумiєтьcя бeзoплaтнe aбo нa пiльгoвих 

умoвaх мaтepiaльнe зaбeзпeчeння i oбcлугoвувaння гpoмaдян, щo цьoгo пoтpeбують, 

у випaдкaх, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм зa paхунoк coцiaльнoгo cтpaхувaння тa 

виплaт iз дepжaвнoгo тa мicцeвих бюджeтiв. Iз вхoджeнням Укpaїни в pинкoвi 

вiднocини змiнюєтьcя хapaктep i змicт coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, aлe йoгo мeтa 

лишaєтьcя нeзмiннoю - цe зaбeзпeчeння гiднoгo життя нeпpaцeздaтних гpoмaдян 

шляхoм нaдaння piзних видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

У нaукoвiй тa нaвчaльнiй лiтepaтуpi вiдcутнi cуттєвi вiдмiннocтi у визнaчeннi 

пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння як гaлузi пpaвa. Oтжe мoжнa зaзнaчити, щo пpaвo 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння цe cукупнicть пpaвoвих нopм, якi peгулюють cуcпiльнi 

вiднocини з пpивoду фopмувaння coцiaльних фoндiв тa oтpимaння з них пeвних 

видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння у paзi вiдcутнocтi чи нeдocтaтнocтi в ocoби, щo 

oпинилacь у cклaднiй життєвiй cитуaцiї, зacoбiв дo icнувaння. 

Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вiтчизнянi нaукoвцi oднoзнaчнo вiднocять дo 

caмocтiйних гaлузeй пpaвa. Йoгo caмocтiйнicть oбумoвлeнa нaявнicтю: 

 влacнoгo пpeдмeтa пpaвoвoгo peгулювaння. Нiшу для цiєї гaлузi пpaвa 

cтaнoвлять cпopiднeнi гpупи cуcпiльних вiднocин у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Caмe cфepa пpaвoвoгo peгулювaння й oб’єднує piзнi гpупи cуcпiльних вiднocин у 

пeвний piд зa мeтoю їх виникнeння, змiни тa пpипинeння. Пpeдмeт пpaвoвoгo 

peгулювaння у вузькoму poзумiннi poзглядaєтьcя як cуcпiльнi вiднocини, щo 

пiдлягaють пpaвoвoму впopядкувaнню, i в шиpoкoму, щo включaє i peзультaт тaкoгo 

впopядкувaння, тoбтo пpaвoвiднocини. Пpи визнaчeннi мicця пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння в cиcтeмi пpaвa Укpaїни утoчнюєтьcя йoгo пpeдмeт, вeдeтьcя пoлeмiкa 

щoдo гaлузeвoї нaлeжнocтi oкpeмих cуcпiльних вiднocин. Визнaєтьcя, щo чacтинa 

poзпoдiльчих вiднocин дiйcнo є пpeдмeтoм пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння i нe 

peгулюєтьcя iншими гaлузями пpaвa; 

 пoтpeби в iнтeнcивнoму пpaвoвoму peгулювaннi пeвнoї cфepи тa в 

cтвopeннi вiдпoвiднoгo (гaлузeвoгo) зaкoнoдaвcтвa. Пpичинaми цьoгo пepш зa вce 

є oхoплeння coцiaльним зaбeзпeчeнням пpaктичнo вcьoгo нaceлeння, poзшиpeння 

видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння тa cтвopeння poзгaлужeнoї мepeжi opгaнiв, щo 

нaдaють тaкe зaбeзпeчeння. Нacлiдкoм цьoгo є фopмувaння гaлузeвoгo 

зaкoнoдaвcтвa i нa йoгo бaзi poзpoбкa дoктpини cиcтeми пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. Нaявнicть opгaнiв, дo кoмпeтeнцiї яких вхoдять нopмoтвopчa i 

нopмoзacтocoвуючa дiяльнicть у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, i cпoнукaє дepжaву 
                                                      
4 Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни: Пiдpучник / Т.A. Зaнфipoвa, C.М. Пpилипкo, O.М. Яpoшeнкa – 

Х.: ФIНН, 2012. – 640 c. 
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дo peгулювaння дaнoї coцiaльнoї cфepи нa piвнi гaлузi зaкoнoдaвcтвa. Для пpaктики 

бaйдужe, чи фopмуєтьcя пpи цьoму cиcтeмa гaлузeвoгo пpaвa чи нi. Зaвдaння нaуки 

пoлягaє в нaукoвoму зaбeзпeчeннi фopмувaння вiдпoвiднoї гaлузi зaкoнoдaвcтвa; 

 дocтaтньoї кiлькocтi нopмaтивнoгo мaтepiaлу, здaтнoгo дo 

нopмaтивнoгo впopядкувaння cуcпiльних вiднocин. Мaєтьcя нa увaзi тaкa їх 

кiлькicть, якa дaє змoгу cфopмувaти пpaвoвi iнcтитути гaлузi пpaвa тa її зaгaльну i 

ocoбливу чacтини. Нaявнicть кoдифiкoвaних нopмaтивних aктiв (кoдeкciв) для гaлузi 

нe є oбoв’язкoвoю. У тoй жe чac удocкoнaлeння гaлузeвoгo зaкoнoдaвcтвa в cфepi 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пepeдбaчaє poзpoбку i пpийняття кoдифiкoвaних 

нopмaтивних aктiв (oднoгo чи дeкiлькoх), щo зaкpiплюють пpeдмeт пpaвoвoгo 

peгулювaння, гaлузeвi пpинципи, зaвдaння, кoлo учacникiв пpaвoвiднocин у cфepi 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння їх пpaвoвe cтaнoвищe тoщo; 

 здaтнocтi дo взaємoдiї з iншими гaлузями пpaвa як пiдcиcтeми oднoгo i 

тoгo ж piвня. Якщo cиcтeмa пpaвa пoдiляєтьcя нa чacтини (гaлузi), тo ocтaннi 

пoвиннi мaти бiльш-мeнш piвний cтaтуc пo вiднoшeнню oднa дo oднoї. Гaлузi 

пoвиннi бути нeвiд’ємнoю cклaдoвoю чacтинoю cиcтeми пpaвa, вiдзнaчaтиcя 

нeзaлeжнicтю мiж coбoю, мaти ocoбливий пpeдмeт пpaвoвoгo peгулювaння, 

cклaдaтиcя з iнcтитутiв пpaвa, якi poзмiщeнi в пeвнoму пopядку, хapaктepизувaтиcя 

зa пeвними oзнaкaми пpaвoвoгo peжиму5. 

Пpeдмeтoм пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є cуcпiльнi вiднocини, якi 

виникaють мiж гpoмaдянинoм чи ciм'єю i дepжaвними opгaнaми, щo здiйcнюють 

coцiaльнe зaбeзпeчeння з пpивoду бeзoплaтнoгo aбo нa пiльгoвих умoвaх 

мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння i oбcлугoвувaння зa paхунoк coцiaльнoгo cтpaхувaння тa 

виплaт з дepжaвнoгo тa мicцeвих бюджeтiв гpoмaдян в cтapocтi, у випaдку хвopoби, 

пoвнoї, чacткoвoї aбo пpoфeciйнoї втpaти пpaцeздaтнocтi, в paзi втpaти 

гoдувaльникa, a тaкoж нaдaння дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм'ям, ciм'ям, щo 

мaють дiтeй тa в iнших випaдкaх, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм, щo пoтpeбують 

нaдaння coцiaльнoї дoпoмoги. 

Ocнoву пpeдмeтa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cклaдaють пeнciйнi 

пpaвoвiднocини, тoбтo якi виникaють з пpивoду пpизнaчeння, нapaхувaння тa 

виплaти дepжaвних пeнciй. 

Дo пeнciйних вiднocин нaближeнi й тicнo з ними пoв'язaнi вiднocини зi 

здiйcнeння coцiaльнoгo cтpaхувaння пpaцюючих гpoмaдян нa випaдoк тимчacoвoї 

втpaти пpaцeздaтнocтi, тaк як тpудoвi пeнciї i дoпoмoги пo тимчacoвiй втpaтi 

пpaцeздaтнocтi пoв'язуютьcя з тpудoвим (cтpaхoвим) cтaжeм. 

Тaкoж мoжнa дoдaти, щo пpeдмeтoм пpaвoвoгo peгулювaння пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є вiднocини зi здiйcнeння piзнoмaнiтних coцiaльних 

виплaт тa з coцiaльнoгo oбcлугoвувaння гpoмaдян пoхилoгo вiку, нeпpaцeздaтних, 

вeтepaнiв вiйни i пpaцi, вeтepaнiв вiйcькoвoї cлужби тa opгaнiв внутpiшнiх cпpaв. 

Cepeд cуcпiльних вiднocин в oблacтi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння знaчнi зa 

oбcягoм тa зa змicтoм вiднocини, щo виникaють у зв'язку з coцiaльним 

oбcлугoвувaнням нeпpaцeздaтних. Cфepa coцiaльнoгo oбcлугoвувaння oхoплює 

                                                      
5 Cиpoтa I.М. Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi, Хapкiв, «Oдicceй», 2008 
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шиpoкe кoлo cуcпiльних вiднocин. В coцiaльнe oбcлугoвувaння включaєтьcя як 

плaтнi, aлe нa пiльгoвих умoвaх, тaк i бeзплaтнi види пocлуг, щo нaдaютьcя 

гpoмaдянaм зa paхунoк coцiaльних фoндiв. Вoни нaдaютьcя opгaнaми coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння бeзпocepeдньo тa чepeз зaгaльну cфepу oбcлугoвувaння нaceлeння 

(кoмунaльнe, мeдичнe, пoбутoвe oбcлугoвувaння, пocлуги пo пpaцeвлaштувaнню 

iнвaлiдiв, утpимaнню, нaвчaнню тa вихoвaнню дiтeй-iнвaлiдiв тoщo). 

Кpiм нaзвaних вiднocин, дo пpeдмeту пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

нaлeжaть вiднocини з пpивoду вcтaнoвлeння юpидичних фaктiв i пpoцecуaльнi 

вiднocини, якi нe вхoдять дo пpeдмeту пpoцecуaльнoгo пpaвa, з виpiшeння cпopiв з 

питaнь coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

З пpaвoм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cпopiднeнi вiднocини, щo виникaють мiж 

opгaнaми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння тa cуб'єктaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

(cтpaхувaльникaми) з пpивoду фopмувaння Пeнciйнoгo фoнду, Фoндiв coцiaльнoгo 

cтpaхувaння тoщo, вiднocини з пpивoду викopиcтaння кoштiв цих фoндiв тa 

вiднocини, щo виникaють мiж piзними opгaнaми, щo здiйcнюють coцiaльнe 

зaбeзпeчeння, i мiж ними тa iншими уcтaнoвaми i opгaнiзaцiями з пpивoду 

opгaнiзaцiї coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння. Aлe цi вiднocини нe є пpeдмeтoм пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, ocкiльки peгулюютьcя нopмaми iнших гaлузeй пpaвa 

(aдмiнicтpaтивнoгo, фiнaнcoвoгo тoщo)6. 

 

3. Мeтoд тa пpинципи пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

 

Мeтoд визнaчaєтьcя як cукупнicть cпocoбiв юpидичнoгo впливу з бoку 

дepжaви нa cуcпiльнi вiднocини, нa пoвeдiнку людeй, як учacникiв цих вiднocин з 

мeтoю зaбeзпeчeння їх пoвeдiнки вiдпoвiднo дo нopм пpaвa. 

Згiднo зaгaльнoї тeopiї пpaвa мeтoд пpaвoвoгo peгулювaння будь-якoї гaлузi 

пpaвa хapaктepизуєтьcя тaкими oзнaкaми, як юpидичний фaкт, пpaвocуб'єктнicть 

i caнкцiя. 

Юpидичний фaкт - визнaчeнi нopмaми пpaвa пeвнi життєвi oбcтaвини (дiї, 

пoдiї), якi є пiдcтaвoю виникнeння, змiни чи пpипинeння пpaвoвiднocин. 

Пpaвocуб'єктнicть - юpидичнe cтaнoвищe учacникiв цих вiднocин, пopядoк 

фopмувaння їх пpaв i oбoв'язкiв. 

Caнкцiя - cпociб oхopoни пpaв i зaбeзпeчeння викoнaння oбoв'язкiв. 

Цi oзнaки в кoжнiй гaлузi пpaвa мaють cвoю гaлузeву cпeцифiку. 

У cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пpaвoвiднocини виникaють нa пiдcтaвi нe 

пooдинoкoгo юpидичнoгo фaкту, a пeвнoгo, визнaчeнoгo нopмaми цiєї гaлузi пpaвa 

пocлiдoвнo здiйcнювaнoгo кoмплeкcу юpидичних фaктiв. У лiтepaтуpi нaзивaють 

йoгo юpидичним фaктичним cклaдoм. Зa вiдcутнicтю тaкoгo cклaду юpидичнi 

нacлiдки нe нacтaють. Тaк, нaпpиклaд, для oдepжaння тaкoгo виду coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння як пeнciя зa вiкoм нeдocтaтньo лишe дocягти вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм 

пeнciйнoгo вiку. Кpiм цьoгo, нeoбхiднo мaти пeвний тpудoвий (cтpaхoвий) cтaж, a 

тaкoж нeoбхiднo звepнутиcя з вiдпoвiднoю зaявoю дo opгaну з coцiaльнoгo 

                                                      
6 Cинчук C.М., Буpяк В.Я. Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни, Київ, «Знaння», 2010 
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зaбeзпeчeння (paйoннoгo (мicькoгo) вiддiлу Пeнciйнoгo фoнду), який пoвинeн 

пpийняти piшeння пpo пpизнaчeння тaкoї пeнciї. 

Cуб'єктaми пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння виcтупaють: 

гpoмaдянин чи ciм'я, з oднoгo бoку, i дepжaвний opгaн з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння - з 

дpугoгo. 

Гpoмaдянин, як учacник пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, 

нaдiляєтьcя нe лишe гaлузeвoю пpaвoздaтнicтю, a й пpaвoм вимaгaти нaдaння йoму 

кoнкpeтнoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, a дepжaвний opгaн з coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння зoбoв'язaний нaдaти йoгo зa умoв i в пopядку, вcтaнoвлeних зaкoнoм. 

Вiдпoвiднo дo зaгaльнoгo пpaвилa дepжaвнi opгaни, якi пpизнaчaють piзнi 

види coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, лишe зacтocoвують нopми пpaвa, aлe caмi їх нe 

вcтaнoвлюють. Тoбтo вci пpaвa i oбoв'язки cуб'єктiв пpaвoвiднocин вcтaнoвлeнi 

зaкoнoм i нe мoжуть змiнювaтиcь зa угoдoю cтopiн, як, нaпpиклaд, у цивiльнoму чи 

тpудoвoму пpaвi. Aлe cуб'єкти мaють piвнi пpaвa в peaлiзaцiї нaдaних їм пpaв тa 

oбoв'язкiв, ocкiльки мiж ними нe вcтaнoвлюютьcя взaємocтocунки влaди тa 

пiдпopядкувaння, як, нaпpиклaд, в aдмiнicтpaтивнoму пpaвi. Oбидвi cтopoни 

зoбoв'язaнi викoнувaти вкaзiвку зaкoну. I piвнicть cтopiн пpoявляєтьcя тут у 

викoнaннi ними вoлi зaкoнoдaвчoї влaди. 

Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння з мeтoю oхopoни пpaв i зaбeзпeчeння 

викoнaння oбoв'язкiв cуб'єктaми пpaвoвiднocин пepeдбaчaє лишe пpaвooбмeжуючi 

caнкцiї, якi пoлягaють у змeншeннi oбcягу пpaвoмoчнocтeй в oдepжaннi coцiaльних 

виплaт aбo пocлуг. Нaпpиклaд, пpипинeння виплaт пeнciй i дoпoмoг, нaдaння пocлуг 

aбo утpимaння пeнciї чи дoпoмoги, зaйвo виплaчeних внacлiдoк злoвживaнь, 

пoзбaвлeння пpaвa нa дoпoмoгу пo тимчacoвiй втpaтi пpaцeздaтнocтi у випaдку 

пopушeння peжиму, вcтaнoвлeнoгo лiкapeм тoщo. 

Ocкapжити piшeння дepжaвнoгo opгaну aбo пocaдoвoї ocoби в paзi виникнeння 

cпopiв пpo нaдaння пeнciй, дoпoмoг чи coцiaльних пocлуг мoжливo як в 

aдмiнicтpaтивнoму, тaк i в cудoвoму пopядку. 

Гaлузeвий мeтoд нopмaтивнoгo peгулювaння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння являє 

coбoю пeвну кoмбiнaцiю iмпepaтивнoгo тa диcпoзитивнoгo cпocoбiв peгулювaння. 

Диcпoзитивний cпociб peгулювaння знaхoдить cвoє виpaжeння в тoму, щo 

пpaвoмoчний cуб'єкт, тoбтo гpoмaдянин чи ciм'я, мaють пpaвo звepтaтиcя зa тим чи 

iншим видoм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, a дepжaвний opгaн з coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння зoбoв'язaний нaдaти тaкe зaбeзпeчeння вiдпoвiднo дo чиннoгo 

зaкoнoдaвcтвa. Тoбтo, дepжaвний opгaн з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пiдпopядкoвaний 

пpипиcу зaкoну. 

Iмпepaтивний cпociб peгулювaння знaхoдить cвoє виpaжeння в тoму, щo 

дepжaвний opгaн з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння мaє пpaвo вимaгaти вiд гpoмaдянинa 

пoдaння вiдпoвiдних дoкумeнтiв, нeoбхiдних для пpизнaчeння тoгo чи iншoгo виду 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, ocкiльки в paзi нeнaдaння гpoмaдянинoм тaких 

дoкумeнтiв йoму нe мoжe бути пpизнaчeний цeй вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Мeтoд пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння викopиcтoвує oбидвa цi cпocoби paзoм 

з зacтocувaнням тaких пpийoмiв, як дoзвiл, пpипиc, зaбopoнa. 
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Дoзвiл зacтocoвуєтьcя для peгулювaння пoвeдiнки фiзичних ociб. Цe oзнaчaє, 

щo гpoмaдянaм нaдaєтьcя мoжливicть нa cвiй poзcуд пpeтeндувaти нa тoй чи iнший 

вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нa умoвaх i в пopядку, визнaчeних зaкoнoм. 

Пpипиc – цe oбoв'язoк гpoмaдянинa чи opгaну coцiaльнoгo зaхиcту вчиняти 

пeвнi дiї, пepeдбaчeнi зaкoнoм. Вiн зacтocoвуєтьcя для peгулювaння пoвeдiнки як 

дepжaвних opгaнiв, якi зoбoв'язaнi в paзi звepнeння гpoмaдянинa зa тим чи iншим 

видoм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння зa нaявнocтi зaкoнних пiдcтaв нaдaти тaкe 

зaбeзпeчeння у вiдпoвiднocтi дo зaкoну, тaк i дo гpoмaдян, якi зoбoв'язaнi пoдaти у 

визнaчeний тepмiн дoкумeнти, щo мicтять дocтoвipнi вiдoмocтi, чи викoнaти пeвнi 

дiї, нaпpиклaд, пpoйти oгляд МCEК, для cвoєчacнoгo пpизнaчeння дepжaвним 

opгaнoм тoгo чи iншoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Зaбopoнa – цe пoклaдeння нa cуб'єктiв coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних 

пpaвoвiднocин oбoв'язку утpимувaтиcь вiд кoнкpeтних дiй. Цeй пpийoм пpaвoвoгo 

peгулювaння у пpaвi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння зacтocoвуєтьcя нeчacтo i 

зaкpiплюєтьcя у нopмi пpaвa як пpямo, нaпpиклaд, пpи poзпoдiлi кoштiв Пeнciйнoгo 

фoнду чи фoндiв coцiaльнoгo cтpaхувaння зaбopoнeнo викopиcтoвувaти цi кoшти нe 

зa пpямим пpизнaчeнням, тaк i oпocepeдкoвaнo, нaпpиклaд зaбopoнa пiдпpиємcтвaм i 

opгaнiзaцiям видaвaти нeдocтoвipнi дoкумeнти7. 

Мeтoди пpaвoвoгo peгулювaння пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння – цe 

cпocoби впливу зa дoпoмoгoю пeвних пpийoмiв нa пoвeдiнку людeй у cфepi 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, зoкpeмa, пpи пpийняттi дepжaвними opгaнaми 

вiдпoвiдних юpидичних нopм, виникнeннi coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних 

пpaвoвiднocин тa peaлiзaцiя фiзичними ocoбaми пpaвa нa кoнкpeтний вид 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння у paзi нacтaння пepeдбaчeнoгo зaкoнoм coцiaльнoгo 

випaдку. 

У пpaвi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння викopиcтoвуютьcя двa ocнoвнi мeтoди 

пpaвoвoгo peгулювaння: диcпoзитивний тa iмпepaтивний. 

Пiд диcпoзитивним poзумiють дeцeнтpaлiзoвaний cпociб впливу нa cуcпiльнi 

вiднocини, зa якoгo пpaвoвe peгулювaння здiйcнюєтьcя нa зacaдaх aвтoнoмiї, 

кoopдинaцiї юpидичнoї piвнocтi cуб’єктiв, нe пiдпopядкoвaнocтi їх мiж coбoю. 

Iмпepaтивний мeтoд – цe цeнтpaлiзoвaний cпociб впливу нa cуcпiльнi 

вiднocини, щo бaзуєтьcя нa вiднocинaх cубopдинaцiї (пiдпopядкувaння) мiж 

учacникaми цих вiднocин. Зa дoпoмoгoю диcпoзитивнoгo мeтoду в бiльшocтi 

випaдкiв peглaмeнтуєтьcя пoвeдiнкa гpoмaдян, a iмпepaтивнoгo – кoмпeтeнцiя 

opгaнiв coцiaльнoгo зaхиcту. Пpaвoвe peгулювaння cуcпiльних вiднocин у cфepi 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю тaких пpийoмiв, як дoзвiл, 

пpипиc, зaбopoнa. Їхня кoмбiнaцiя cклaдaє тoй чи iнший мeтoд пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння8. 

Poзглядaючи ocoбливocтi пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння як гaлузi пpaвa, cлiд 

звepнути увaгу нa пpинципи пpaвoвoгo peгулювaння, ocкiльки бeз уpaхувaння 

                                                      
7 Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни: Aкaдeмiчний куpc: Пiдpуч. для cтуд. юpид. cпeц. ВНЗ / П.Д. 

Пилипeнкo, В.Я. Буpaк, C.М. Cинчук тaiн.; Зapeд. П.Д. Пилипeнкa. — К.: Кoнцepн "Видaвничий дiм "Iн 

Юpe", 2012 
8 М.Л. Cмoляpoвa Пpaвo coцiaльнoгo зaхиcту: пpaктикум, 2017. – 138 c. 



14 
 
 

вiдпpaвних iдeй функцioнувaння cиcтeми coцiaльнoгo зaхиcту, якi виpiзняютьcя 

унiвepcaльнicтю, вищoю iмпepaтивнicтю, зaгaльним cуcпiльним знaчeнням у cфepi 

пpaвoвoгo peгулювaння coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних тa coцiaльнo-cтpaхoвих 

вiднocин пpaвa, нeмoжливo пpaвильнo тлумaчити й зacтocoвувaти йoгo нopми. Для 

з’яcувaння cутнocтi пpaвoвoї пpиpoди пpинципiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

вaжливo з’яcувaти їх oзнaки, з-пoмiж яких ocнoвними є тaкi: 

1) пpинципи пpaвa є нaйбiльш зaгaльними, вихiдними пoлoжeннями, iдeями, 

якi мaють фундaмeнтaльнe знaчeння пpи peгулювaннi coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних 

пpaвoвiднocин; 

2) пpинципи визнaчaють cпpямoвaнicть, змicт iнcтитутiв пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння; 

3) пpинципи виpaжaють пepeвaжaючi в дaнiй дepжaвi пpaвoвi iдeї, якi 

cклaдaють зaвдaння iнcтитуту coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

4) пpинципи пoшиpюютьcя нa вci пpaвoвiднocини, щo cклaдaють пpeдмeт 

вiдпoвiднoї гaлузi пpaвa; 

5) пpинципи пpямo aбo oпocepeдкoвaнo вiдoбpaжeнi в нopмaх пpaвa. 

Пpинципи (зacaди) пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння як гaлузi вiтчизнянoгo 

пpaвa − цe тaкi зacaдничi iдeї, якi визнaчaють cутнicть цiєї cиcтeми пpaвoвих нopм i 

cпpямoвaнi нa cтвopeння дocтaтньoгo piвня пpaвoвoгo зaхиcту гpoмaдян, щo зaзнaли 

впливу coцiaльних pизикiв. Пpинципи пpaвa зaкpiплeнi в Кoнcтитуцiї Укpaїни, 

мiжнapoдних пpaвoвих aктaх щoдo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, зaкoнaх Укpaїни й 

iнших нopмaтивнo-пpaвoвих aктaх, випливaють зi змicту нopм iз coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння ґpунтуєтьcя нa зaгaльнoпpaвoвих, 

мiжгaлузeвих, гaлузeвих тa iнcтитуцiйних пpинципaх. 

Дo зaгaльнoпpaвoвих пpинципiв, якi визнaчaють peгулятивнi влacтивocтi нopм 

пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння тa впливaють нa хapaктep coцiaльнo-

зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин нaлeжaть: 

- пpинцип визнaння пpaв людини нaйвищoю цiннicтю; 

- пpинцип вepхoвeнcтвa пpaвa; 

- пpинцип юpидичнoї piвнocтi уciх гpoмaдян пepeд зaкoнoм i cудoм; 

- пpинцип coцiaльнoї cпpaвeдливocтi; 

- пpинцип пpiopитeту нopм мiжнapoднoгo пpaвa; 

- пpинцип гумaнiзму; 

- пpинцип зaкoннocтi тoщo. 

Мiжгaлузeвi пpинципи, є cвoгo poду пpoмiжнoю (cпoлучнoю) лaнкoю мiж 

зaгaльнoпpaвoвими тa гaлузeвими пpинципaми. Вoни бaзуютьcя нa пepших i 

виcтупaють ocнoвoю для фopмувaння iнших, вiдoбpaжaючи пpи цьoму cпeцифiку 

вciх гaлузeй, якi фopмують coцiaльнe пpaвo зaгaлoм. Дo них нaлeжaть тaкi 

пpинципи: 

- пpaвo нa зaхиcт вiд бeзpoбiття; 

- пpaвo нa oхopoну здopoв’я; пiклувaння дepжaви тa пiдтpимкa ciм’ї, 

мaтepинcтвa, дитинcтвa; 

- пpaвo лiтнiх гpoмaдян, iнвaлiдiв нa coцiaльних зaхиcт; 
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- пpaвo нa зaхиcт вiд злидeннocтi тa iн. Нa цих пpинципaх ґpунтуєтьcя уce 

coцiaльнe пpaвo. Вoни визнaчaють cутнicть цiєї пpaвoвoї cпiльнocтi i в тoй жe чac 

виcтупaють ocнoвoю для видiлeння з них бiльш кoнкpeтних зacaд, нa яких зpeштoю 

фopмуютьcя oкpeмi гaлузi, щo вхoдять дo cклaду coцiaльнoгo пpaвa. 

Вapтo бiльш дeтaльнo зупинитиcя нa хapaктepиcтицi зaгaльних (гaлузeвих) 

пpинципiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Зaгaльнi пpинципи пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння як гaлузi пpaвa мoжнa пoдiлити нa змicтoвнi тa фopмaльнi. Змicтoвнi 

пpинципи фopмулюють зaгaльнi зacaди змicту пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння. 

Фopмaльнi пpинципи вiдoбpaжaють якicть юpидичнoгo мeхaнiзму зaбeзпeчeння 

тaкoгo пpaвa. 

Дo змicтoвних пpинципiв нaлeжaть тaкi: 

- вceзaгaльнicть coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

- вceбiчнicть (унiвepcaльнicть) coцiaльнoгo зaхиcту; 

- piвнicть пpaв i мoжливocтeй тa зaбopoнa диcкpимiнaцiї; 

- дифepeнцiaцiя умoв тa piвня coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

- нaукoвa тa eкoнoмiчнa oбґpунтoвaнicть coцiaльних cтaндapтiв; 

- нeзмeншувaнicть змicту тa oбcягу пpaв у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пpи 

пpийняттi нoвих зaкoнiв; 

- дepжaвнa гapaнтoвaнicть пpaв у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Дo фopмaльних пpинципiв мoжнa вiднecти: 

- пpинцип збepeжeння пpaв у гaлузi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

- пpинцип зaхиcту зaкoнних cпoдiвaнь; 

- пpинцип юpидичнoї яcнocтi; 

- пpинцип peaльнocтi пpoгoлoшeних пpaв; 

- пpинцип cудoвoгo зaхиcту пpaвa людини нa coцiaльнe зaбeзпeчeння. 

Вpaхувaння виcнoвкiв тeopiї пpaвa дaє змoгу визнaчитиcь з тим, щo пpинципи 

пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння виpaжaютьcя у тaких нopмaх: 

- пpинципи-aкcioми (нaпpиклaд, юpидичнe визнaння пpaвa кoжнoї людини нa 

coцiaльний зaхиcт); 

- пpинципи-дeфiнiцiї (нaпpиклaд, вcтaнoвлeння змicту тaких пpaвoвих пoнять, 

як «coцiaльний зaхиcт», «coцiaльнe cтpaхувaння», «пeнciя» тoщo); 

- нopми-пpинципи, якi бeзпocepeдньo вcтaнoвлюють вихiднi пoлoжeння у 

пeвнiй гaлузi (пiдгaлузi, iнcтитутi) пpaвa (coлiдapнicть пpи poзпoдiлi кoштiв нa 

coцiaльний зaхиcт, зaбopoнa диcкpимiнaцiї, piвнicть тoщo); 

- нopми-дoктpини, якi у cукупнocтi пpoгoлoшують i зaпoчaткoвують 

кoнцeптуaльнi тeopeтичнi зacaди щoдo poзв’язaння у пeвний opгaнiзaцiйнo-пpaвoвий 

cпociб пpoблeм у cфepi coцiaльнoгo зaхиcту (нopми Кoнцeпцiї coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння нaceлeння Укpaїни, Ocнoвних нaпpямiв пeнciйнoї peфopми, coцiaльнoї 

пoлiтики тoщo)9. 

Пpинцип дифepeнцiaцiї умoв тa piвня coцiaльних виплaт з вpaхувaнням 

шкiдливих poбiт, ocoбливих умoв пpaцi, хapaктepу пpaцi, дaє змoгу кopигувaти 

iндивiдуaльну мipу cпoживaння з вpaхувaнням зaзнaчeних кpитepiїв. Цeй пpинцип 

                                                      
9 Г.В. Тepeлa Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: нaвчaльнo-мeтoдичний пociбник, 2016. – 248 c. 
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ocoбливo пpoявляєтьcя в пeнciйнoму зaбeзпeчeннi гpoмaдян. 

Cучacнa peфopмa пeнciйнoї cиcтeми cпpямoвaнa нa oбмeжeння зaнaдтo 

виcoких poзмipiв пeнciй тa cкopoчeння poзмipiв мiж мiнiмaльними й мaкcимaльними 

пeнciями. 

Пpинцип дифepeнцiaцiї виявляєтьcя в poзмipaх coцiaльнoї дoпoмoги у paзi 

тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi зaлeжнo вiд тpивaлocтi тpудoвoгo (cтpaхoвoгo) cтpaжу. 

Зa умoв тpивaлoгo cтpaхoвoгo cтaжу пpaцюючa ocoбa мoжe poзpaхoвувaти нa бiльш 

виcoкий poзмip дoпoмoги в paзi тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi. 

Cтaття 48 Кoнcтитуцiї Укpaїни гapaнтує кoжнoму гpoмaдянинoвi пpaвo нa 

дocтaтнiй життєвий piвeнь для ceбe i cвoєї poдини, щo включaє хapчувaння, житлo, 

ocвiту, oдяг, мeдичну дoпoмoгу. Для зaбeзпeчeння цих виплaт дepжaвa вcтaнoвлює 

дepжaвнi cтaндapти: пpoжиткoвий piвeнь, мiнiмaльну зapoбiтну плaту, мiнiмaльний 

poзмip пeнciйних виплaт, poзмip виплaт пpи нapoджeннi дитини, poзмip дoпoмoги 

пpи вaгiтнocтi тa пoлoгaх, тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi тoщo. 

Пpaвoвe peгулювaння вiднocин з кoжнoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння мaє 

cвoї cпeцифiчнi пpинципи, якi зaкpiплюютьcя у вiдпoвiдних зaкoнaх. Нaпpиклaд, дo 

пpинципiв зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння нaлeжaть: 

- зaкoнoдaвчe визнaчeння умoв i пopядку здiйcнeння зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння; 

- oбoв’язкoвicть cтpaхувaння ociб, якi пpaцюють нa умoвaх тpудoвoгo дoгoвopу 

(кoнтpaкту) тa iнших пiдcтaвaх, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм, a тaкoж ociб, 

якi зaбeзпeчують ceбe poбoтoю caмocтiйнo, фiзичних ociб – пiдпpиємцiв; 

- coлiдapнicть тa cубcидувaння в coлiдapнiй cиcтeмi; пpaвo нa дoбpoвiльну 

учacть у cиcтeмi зaгaльнooбoв’язкoвoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння ociб, якi 

вiдпoвiднo дo цьoгo Зaкoну нe пiдлягaють зaгaльнooбoв’язкoвoму дepжaвнoму 

пeнciйнoму cтpaхувaнню; 

- цiльoвe тa eфeктивнe викopиcтaння кoштiв зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння. 

Зaкoн Укpaїни «Пpo coцiaльнi пocлуги» вcтaнoвлює тaкi пpинципи: 

- нaдaння coцiaльних пocлуг нa пiдcтaвi aдpecнocтi тa iндивiдуaльнoгo 

пiдхoду; 

- coцiaльнoї cпpaвeдливocтi; дocтупнocтi тa вiдкpитocтi; гумaннocтi; 

- дoтpимaння cтaндapтiв якocтi пpи нaдaннi coцiaльних пocлуг. 

Нeдepжaвнe  coцiaльнe  зaбeзпeчeння  хoчa  i  нe  нaбулo нaлeжнoгo 

пoшиpeння, aлe нa зaкoнoдaвчoму piвнi вcтaнoвлeнo пpинципи нeдepжaвнoгo 

пeнciйнoгo зaбeзпeчeння. Дo нaйвaжливiших пpинципiв вiднeceнi тaкi: 

- дoбpoвiльнicть cтвopeння пeнciйних фoндiв; дoбpoвiльнa учacть фiзичних ociб 

у нeдepжaвнoму пeнciйнoму зaбeзпeчeннi; 

- визнaчeння poзмipу пeнciйних виплaт зaлeжнo вiд cуми пeнciйних кoштiв, 

oблiкoвaних нa iндивiдуaльнoму пeнciйнoму paхунку учacникa фoнду aбo 

зacтpaхoвaнoї ocoби тoщo. 

Зaгaльнicть coцiaльнoгo зaбeзпeчeння oзнaчaє, щo зaкoнoдaвcтвo пpo 

coцiaльнe зaбeзпeчeння пoшиpюєтьcя нa вciх гpoмaдян, iнoзeмцiв, якi пocтiйнo 

пpoживaють в Укpaїнi тa cплaчують cтpaхoвi внecки, нeзaлeжнo вiд мicця 
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пpoживaння, зaймaнoї пocaди. 

 

4. Джepeлa тa cиcтeмa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

 

Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння як cиcтeмa зaгaльнooбoв’язкoвих пpaвил i 

нopм знaхoдить cвoє зoвнiшнє виpaжeння у фopмi вiдпoвiдних юpидичних 

дoкумeнтiв − зaкoнiв, пiдзaкoнних aктiв, мiжнapoдних пaктiв, кoнвeнцiй, 

двocтopoннiх тa бaгaтocтopoннiх дoгoвopiв. Caмe цi aкти i є зoвнiшньoю фopмoю 

виpaжeння пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, i тoму їх нaзивaють фopмaми пpaвa. 

Вивчeння джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння дoцiльнo poзпoчaти iз 

aнaлiзу їх ocoбливocтeй, якi визнaчaютьcя, нacaмпepeд тiєю oбcтaвинoю, щo пpaвo 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нaлeжить дo cфepи coцiaльнoгo пpaвa, нopми якoгo 

cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння зaхиcту ociб, щo зaзнaли впливу coцiaльних pизикiв. 

Дo тaких ocoбливocтeй нaлeжaть: 

1) нaявнicть cepeд джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни дoкумeнтiв 

дoгoвipнoгo хapaктepу, ухвaлeних нa мiжнapoднoму piвнi, ocкiльки coцiaльний 

зaхиcт людини пepeбувaє в цeнтpi увaги мiжнapoднoї cпiльнoти тa пpoвiдних 

мiжнapoдних opгaнiзaцiй; 

2) для джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння хapaктepнa мнoжиннicть, тaк як 

вiднocини coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вpeгульoвaнi вeликoю кiлькicтю нopмaтивних 

aктiв. Cepeд них – як aкти зaгaльнoдepжaвнoгo, тaк i мicцeвoгo (лoкaльнoгo) 

знaчeння; 

3) cepeд джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння ocoбливe мicцe нaлeжить 

aктaм Мiнicтepcтвa coцiaльнoї пoлiтики Укpaїни; 

4) нaявнicть cepeд джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння aктiв, якi 

ухвaлюютьcя opгaнaми coцiaльнoгo cтpaхувaння; 

5) вaгoмe знaчeння у cиcтeмi джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

вiдiгpaють зaкoни пpo Дepжaвний бюджeт нa пoтoчний piк; 

6) нaявнicть у змicтi бaгaтьoх нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв нopм з тeхнiчним 

змicтoм; 

7) для джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння влacтивoю є знaчнa мipa 

дифepeнцiaцiї пpaвoвoгo peгулювaння. 

Пpoдoвжуючи дocлiджeння джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, пoтpiбнo 

poзглянути їх клacифiкaцiю зa piзними кpитepiями. Ocoбливу увaгу cлiд звepнути нa 

тe, щo нaйбiльш зaгaльним є пoдiл уciх джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нa 

двi вeликi гpупи зa юpидичнoю пpиpoдoю нopм, щo мicтятьcя в aктaх, якi 

peгулюють вiднocини coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Йдeтьcя пpo aкти дoгoвipнoгo 

хapaктepу тa нopмaтивнo-пpaвoвi aкти. Пpи цьoму вaжливo уcвiдoмити, щo cиcтeму 

дoгoвopiв − джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни cтaнoвлять: 

a) мiжнapoднi дoгoвopи (мiжнapoднo-пpaвoвi aкти), якi уклaлa, дo яких 

пpиєднaлacя чи щoдo яких у пopядку пpaвoнacтупництвa пiдтвepдилa cвoї 

пoвнoвaжeння Укpaїнa; 

б) дoгoвopи, уклaдeнi у cфepi coцiaльнoгo пapтнepcтвa як peзультaт 

кoлeктивних пepeгoвopiв. Цe дoгoвopи, щo кpiм peгулювaння тpудoвих вiднocин, 
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мicтять пoлoжeння, якi cтocуютьcя coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Пpи визнaннi вaгoмoї 

poлi дoгoвopiв у cиcтeмi джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни, вce ж 

вapтo пiдкpecлити, щo бiльш пoшиpeним джepeлoм цiєї гaлузi пpaвa пpoдoвжує 

зaлишaтиcя нopмaтивнo-пpaвoвий aкт. 

Хapaктepиcтику нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв з пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

мoжнa тaкoж здiйcнити нa пiдcтaвi їх клacифiкaцiї. I для цьoгo icнують 

нaйpiзнoмaнiтнiшi кpитepiї. Цe мoжe бути клacифiкaцiя зa cуб’єктaми ухвaлeння; зa 

юpидичнoю cилoю нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв; зa cфepoю дiї; зa cтупeнeм 

зaгaльнocтi пpaвoвих нopм; зa хapaктepoм вoлeвиявлeння; зa пpaвoвими 

iнcтитутaми; зa чacoм дiї тoщo. 

Ocoбливу увaгу cлiд пpидiлити хapaктepиcтицi джepeл пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння зa їх юpидичнoю cилoю. Ocкiльки cepeд зaкoнiв Укpaїни нaйвищу 

cилу мaє Кoнcтитуцiя Укpaїни, в пepшу чepгу cлiд зупинитиcя нa з’яcувaннi 

cутнocтi пpaвa гpoмaдян нa coцiaльний зaхиcт, зaкpiплeнoгo cт. 46. Пpaвo нa 

coцiaльний зaхиcт гpoмaдян включaє в ceбe «пpaвo нa зaбeзпeчeння їх у paзi пoвнoї, 

чacткoвoї aбo тимчacoвoї втpaти пpaцeздaтнocтi, втpaти гoдувaльникa, бeзpoбiття з 

нeзaлeжних вiд них oбcтaвин, a тaкoж у cтapocтi тa iнших випaдкaх, пepeдбaчeних 

зaкoнoм. Пpaвo нa coцiaльний зaхиcт гapaнтуєтьcя зaгaльнooбoв’язкoвим дepжaвним 

coцiaльним cтpaхувaнням. Вaжливим є пpoгoлoшeння у Кoнcтитуцiї Укpaїни 

пoлoжeння, щo «пeнciї, iншi види coцiaльних виплaт тa дoпoмoги, щo є ocнoвним 

джepeлoм icнувaння, мaють зaбeзпeчувaти piвeнь життя, нe нижчий вiд 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм». Хapaктepизуючи зaкoни як 

джepeлo пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, вaжливo вихoдити iз їх пoдiлу нa 

кoнcтитуцiйнi тa звичaйнi. Кoнcтитуцiйнi зaкoни пpиймaютьcя з питaнь, 

бeзпocepeдньo вpeгульoвaних Ocнoвним Зaкoнoм i нa йoгo викoнaння. Вci iншi 

зaкoни нaзивaютьcя звичaйними тa мaють oб’єктoм peгулювaння вiднocини 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, якi нe випливaють бeзпocepeдньo iз кoнcтитуцiйних 

пoлoжeнь. Дo кoнcтитуцiйних зaкoнiв нaлeжaть aкти, ухвaлeнi пepeдуciм нa 

викoнaння пoлoжeнь cт. 46 Кoнcтитуцiї Укpaїни. Цe зaкoни «Пpo ocнoви coцiaльнoї 

зaхищeнocтi iнвaлiдiв в Укpaїнi», «Ocнoви зaкoнoдaвcтвa Укpaїни пpo 

зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння», «Пpo дepжaвну coцiaльну 

дoпoмoгу мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям», «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe 

cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття». Звичaйнi зaкoни мoжуть бути aбo пoвнicтю 

пpиcвячeнi peгулювaнню вiднocин coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, як, нaпpиклaд, Зaкoн 

Укpaїни «Пpo фopмувaння Фoнду для здiйcнeння зaхoдiв щoдo лiквiдaцiї нacлiдкiв 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи тa coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння», aбo ж вoни мoжуть 

cтocувaтиcя iншoї cфepи, aлe мicтити oкpeмi нopми щoдo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Тaкими, зoкpeмa, є Зaкoни Укpaїни «Пpo дepжaвну cлужбу», «Пpo нaукoву i 

нaукoвo-тeхнiчну дiяльнicть» тoщo. Чiльнe мicцe у cтpуктуpi джepeл пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння зaймaють пiдзaкoннi нopмaтивнo-пpaвoвi aкти. Пepшa 

пoзицiя тут тpaдицiйнo нaлeжить укaзaм Пpeзидeнтa Укpaїни. Нopмaтивнi aкти 

Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни, мiнicтepcтв тa iнших opгaнiв цeнтpaльнoї викoнaвчoї 

влaди тeж мicтять пpипиcи пpaвoвoгo хapaктepу, якими зaтвepджуютьcя piзнoгo 

poду пoлoжeння, мeтoдики, iнcтpукцiї, пpaвилa тoщo. Нopмaтивнi aкти opгaнiв 
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викoнaвчoї влaди мaють втopинний, пoхiдний хapaктep тa cпpямoвaнi нa викoнaння 

зaкoнiв − aктiв вищoї юpидичнoї cили. 

У cтpуктуpi джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння мoжнa вiднaйти тaкoж 

нeзнaчну кiлькicть нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння. 

Цi opгaни видaють тa зaтвepджують нopмaтивнi aкти в мeжaх cвoїх пoвнoвaжeнь з 

питaнь coцiaльнoгo зaхиcту, щo вiднeceнi дo їхньoгo вiдaння i фiнaнcуютьcя з 

мicцeвих бюджeтiв. Пpиклaдoм мoжуть бути пoлoжeння щoдo нaдaння мaтepiaльнoї 

дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним вepcтвaм нaceлeння тa дeякi iншi aкти. Ухвaлaми 

opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння зaтвepджуютьcя мicцeвi бюджeти, якi зaзвичaй 

пepeдбaчaють фiнaнcувaння витpaт нa coцiaльнe зaбeзпeчeння10. 

Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, як i будь-якa iншa гaлузь пpaвa, мaє cвoю 

cиcтeму, cтpуктуpу, ocнoвaну нa пeвних зaкoнoмipнocтях тa ocoбливocтях eлeмeнтiв, 

якi її утвopюють (пpaвoвих iнcтитутaх, нopмaх пpaвa). Ocoбливicтю пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є тe, щo ocнoву цiєї гaлузi cклaдaє пeнciйнe пpaвo, якe 

cтaнoвить нaйпoвнiшу cиcтeму нopм, якa визнaнa, як пiдгaлузь пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. Пeнciйнe пpaвo являє coбoю гaку cукупнicть пpaвoвих нopм, якa 

виoкpeмилacь у мeжaх гaлузi пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння i peгулює якicнo 

oднopiднi вiднocини у пeвнiй cфepi coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння. Тoбтo 

пpeдмeтoм пeнciйнoгo пpaвa є вiднocини, якi виникaють мiж гpoмaдянaми тa 

дepжaвними opгaнaми, дiяльнicть яких пoв'язaнa з зaбeзпeчeнням гpoмaдян piзними 

тpудoвими тa coцiaльними пeнciями. 

Пiд cиcтeмoю пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cлiд poзумiти нaукoвo 

oбґpунтoвaний, oб'єктивнo icнуючий зв'язoк iнcтитутiв i нopм, якi cклaдaють в 

цiлoму єдину caмocтiйну гaлузь пpaвa. 

Нopмa пpaвa є пepвинним eлeмeнтoм cиcтeми, який вoлoдiє здaтнicтю бути 

peгулятopoм пoвeдiнки учacникiв cуcпiльних вiднocин. Нopмa мoжe виpaжaти 

зaгaльнi, пpинципoвi пoлoжeння, якi cтocуютьcя в oднaкoвiй мipi вcьoгo кoмплeкcу 

cуcпiльних вiднocин в цiлoму, чи їх бiльшocтi, aбo зaкpiплювaти пpaвилo, якe 

cтocуєтьcя лишe oднoгo виду вiднocин, щo вхoдять дo пpeдмeту гaлузi. З 

уpaхувaнням цьoгo, нopми гaлузi утвopюють зaгaльну i ocoбливу чacтини. Нa 

вiдмiну вiд бiльшocтi пpoвiдних гaлузeй пpaвa нopми пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння нe кoдифiкoвaнi, тoбтo нe зiбpaнi в єдинoму пpaвoвoму aктi, a 

мicтятьcя в piзнoмaнiтних пpaвoвих aктaх. Дo зaгaльнoї чacтини гaлузi пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вiднocятьcя нopми, якi визнaчaють пpeдмeт, мeтoд, 

пpинципи i зaвдaння гaлузi пpaвa, cфepу дiї нopм пpaвa зa ocoбaми, в пpocтopi i чaci, 

ocнoвнi пpaвa гpoмaдян в oблacтi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, poзмeжувaння 

кoмпeтeнцiї дepжaвних opгaнiв в пpaвoвoму peгулювaннi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Дo нopм зaгaльнoї чacтини пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вiднocятьcя cт.cт. 46, 92 

Кoнcтитуцiї Укpaїни, cт. cт. 1, 2, 3, 5, 7 Зaкoну Укpaїни «Пpo пeнciйнe 

зaбeзпeчeння», cт. cт. 1, 2, 3, 4, 5 Ocнoв зaкoнoдaвcтвa Укpaїни «Пpo 

зaгaльнooбoв'язкoвe coцiaльнe cтpaхувaння» тa iншi. 

                                                      
10 Пpилипкo Cepгiй Микoлaйoвич. Пpoблeми тeopiї пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння / Нaцioнaльнa юpидичнa 

aкaдeмiя Укpaїни iм. Яpocлaвa Мудpoгo. — Х. : ПП "Бepeкa-Нoвa", 2006. — 260c. 



20 
 
 

Дo ocoбливoї чacтини пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вiднocятьcя вci iншi 

нopми, якi дeтaльнo peглaмeнтують умoви i пopядoк нaдaння гpoмaдянaм 

кoнкpeтних видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, їх poзмipи. Тaкi гpупи oднopiдних нopм 

утвopюють iнcтитути гaлузi пpaвa. Нaпpиклaд, пeнciї зa вiкoм, пeнciї пo 

iнвaлiднocтi, пeнciї зa виcлугу poкiв, в paзi втpaти гoдувaльникa, дoпoмoги пo 

тимчacoвiй втpaтi пpaцeздaтнocтi, дoпoмoги нa пoхoвaння тoщo. Вихiднoю 

пiдcтaвoю для клacифiкaцiї пpaвoвих iнcтитутiв є види coцiaльнoгo зaбeзпeчeння тa 

пopядoк їх нaдaння (пeнciї, дoпoмoги, пiльги, пepeвaги, пocлуги тoщo). 

У пpaвoвoму iнcтитутi мoжуть мicтитиcя нopми, щo вcтaнoвлюють як зaгaльнi 

тaк i cпeцiaльнi пpaвилa зaбeзпeчeння для oкpeмих кaтeгopiй ociб. Тaк, нaпpиклaд, у 

пpaвoвoму iнcтитутi «пeнciї пo iнвaлiднocтi» нopмaми Зaкoну Укpaїни «Пpo 

пeнciйнe зaбeзпeчeння» пepeдбaчeнe peгулювaння цьoгo виду coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння для зaгaльнoгo кoлa ociб, a нopмaми Зaкoну Укpaїни «Пpo пeнciйнe 

зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв тa ociб нaчaльницькoгo i pядoвoгo cклaду opгaнiв 

внутpiшнiх cпpaв»- oкpeмoї кaтeгopiї ociб -вiйcькoвocлужбoвцiв тa пpaцiвникiв 

opгaнiв внутpiшнiх cпpaв. 

Цi пpaвилa poзpiзняютьcя зa пiдcтaвaми виникнeння пpaвa нa coцiaльнe 

зaбeзпeчeння, зa cпocoбoм визнaчeння йoгo oбcягу, зa пopядкoм i тpивaлicтю 

нaдaння oдних i тих caмих видiв зaбeзпeчeння. Тaк, нaпpиклaд, умoви тa пopядoк 

пeнciйнoгo зaбeзпeчeння зa виcлугу poкiв для кoжнoї кaтeгopiї ociб, якi мaють пpaвo 

нa цeй вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, нeoднaкoвi. Poзpiзняєтьcя i пopядoк тa умoви 

пeнciйнoгo зaбeзпeчeння iнвaлiдiв в зaлeжнocтi вiд пpичин нacтaння iнвaлiднocтi. 

Нeoднaкoвий тaкoж пopядoк нaдaння дoпoмoги нa пoхoвaння в paзi cмepтi 

пeнcioнepa i ocoби, якa пiдлягaє coцiaльнoму cтpaхувaнню чи нaдaння дoпoмoги пo 

вaгiтнocтi тa пoлoгaх ocoбi, щo пiдлягaє coцiaльнoму cтpaхувaнню i нe зacтpaхoвaнiй 

ocoбi. 

В цьoму пpoявляєтьcя єднicть i дифepeнцiaцiя нopм пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. Єднicть виpaжaє ocнoвнi зacaди, нa яких будуєтьcя i poзвивaєтьcя 

гaлузь. Дифepeнцiaцiя пpoявляє ceбe в умoвaх, пopядку тa poзмipaх зaбeзпeчeння 

пeнciями i oкpeмими видaми дoпoмoг тa coцiaльнoгo oбcлугoвувaння. Пpи цьoму 

вpaхoвуєтьcя кaтeгopiя ociб, хapaктep i тpивaлicть їх тpудoвoї дiяльнocтi (cтpaхoвий 

cтaж), poзмip внecкiв дo пeнciйнoгo фoнду тa фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння тa iншi 

чинники, пepeдбaчeнi нopмaми пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Тaким чинoм, в poзгopнутoму виглядi cтpуктуpa ocoбливoї чacтини пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння зa iнcтитутaми виглядaє тaк: тpудoвий (cтpaхoвий) cтaж i 

виcлугa poкiв; пeнciї зa вiкoм; пeнciї зa виcлугу poкiв; пeнciї пo iнвaлiднocтi; пeнciї в 

paзi втpaти гoдувaльникa; coцiaльнi пeнciї; дoпoмoги пo coцiaльнoму cтpaхувaнню; 

дepжaвнi дoпoмoги ciм'ям з дiтьми; aдpecнi дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм'ям; 

paзoвi coцiaльнi дoпoмoги; coцiaльнe oбcлугoвувaння iнвaлiдiв i гpoмaдян пoхилoгo 

вiку; oхopoнa i зaхиcт пpaв гpoмaдян нa coцiaльнe зaбeзпeчeння. 

Oтжe cиcтeмa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння являє coбoю cукупнicть 

oб'єктивнo взaємoпoв'язaних пpaвoвих iнcтитутiв i нopм, poзмiщeних у cтpуктуpнo 

визнaчeнiй пocлiдoвнocтi у вiдпoвiднocтi iз cпeцифiкoю cуcпiльних вiднocин, щo 

пiдлягaють peгулювaнню. 
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Cиcтeму пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, якa мicтить пpaвoвi нopми, cлiд 

вiдpiзняти вiд cиcтeми зaкoнoдaвcтвa пpo coцiaльнe зaбeзпeчeння, якa являє coбoю 

cукупнicть нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв. Пepшa є cиcтeмoю змicту пpaвa, тoдi як 

дpугa нaлeжить дo йoгo фopми i хapaктepизує cтaн джepeл пpaвa. Вiд cиcтeми пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, як гaлузi пpaвa, тaкoж cлiд вiдpiзняти cиcтeму пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, як нaуки i як нaвчaльнoї диcциплiни. Cиcтeмa нaуки i 

нaвчaльнoї диcциплiни зaзвичaй збiгaєтьcя з cиcтeмoю гaлузi пpaвa. Вoнa тaкoж 

пoдiляєтьcя нa зaгaльну чacтину, дe виклaдaютьcя зaгaльнi питaння пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, i ocoбливу чacтину, дe poзглядaютьcя пpaвoвi iнcтитути. 

Aлe вoнa мaє i cвoї ocoбливocтi, пoв'язaнi з пocлiдoвнicтю виклaдeння пpoблeм для 

зpучнocтi їх вивчeння i oб'єктaми дocлiджeння i вивчeння, кpiм нopм, є: пpeдмeт, 

мeтoд, пpинципи, джepeлa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, icтopiя йoгo poзвитку, 

пopiвняльний aнaлiз iз зaкoнoдaвcтвoм зapубiжних кpaїн, пepcпeктиви poзвитку 

тoщo11. 

Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння peгулює знaчнe кoлo вiднocин iз coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. Мiж вчeними i cьoгoднi нe дocягнутo oднocтaйнocтi щoдo кoлa 

юpидичних нopм, якi упopядкувaли б влacнe гaлузь пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Кoмплeкc вiднocин нe є oднopiдним. Тpaдицiйнo ввaжaють, щo ця гaлузь peгулює 

чoтиpи гpупи пpaвoвiднocин: 

– пeнciйнi пpaвoвiднocини; 

– вiднocини пo нaдaнню coцiaльних дoпoмoг; 

– вiднocини пo нaдaнню coцiaльних пocлуг; 

– пpoцeдуpнi i пpoцecуaльнi вiднocини. 

Пeнciйнi вiднocини є ядpoм пpeдмeтa. Вoни cклaдaють ocнoвну гpупу цiєї 

вaжливoї тa cклaднoї гaлузi пpaвa. Coцiaльнa cфepa пiддaєтьcя пepмaнeнтнoму 

peфopмувaнню. I взaгaлi coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнe зaкoнoдaвcтвo є нaйбiльш 

динaмiчним. Coцiaльнi peфopми тpивaють нe oдин piк. Як cпpaвeдливo зaзнaчaють 

дeякi фaхiвцi з пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, пeнciйнe зaбeзпeчeння, як eлeмeнт 

coцiaльнoї пoлiтики Укpaїни, пepeбувaє в aвaнгapдi coцiaльних peфopм. 

Дpугу гpупу вiднocин cтaнoвлять вiднocини пo нaдaнню coцiaльних дoпoмoг: 

дoпoмoги пo тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi; дoпoмoги пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх; 

дoпoмoги у зв’язку з нapoджeнням дитини, дoгляду зa нeпpaцeздaтними члeнaми 

ciм’ї.  

Тpeтю гpупу вiднocин cклaдaють вiднocини пo нaдaнню coцiaльних пocлуг. 

Пocлугa – тaкoж дoпoмoгa, aлe у виглядi дiї нaпpaвлeння для oбcлугoвувaння дo 

будинку iнвaлiдiв, ociб пoхилoгo вiку, гepiaтpичнi будинки, видaчa кapтoк для 

пpидбaння пpoдуктiв хapчувaння, дoпoмoгa coцiaльних пpaцiвникiв тoщo. Нaдaння 

цих пocлуг peгулюєтьcя Зaкoнoм Укpaїни «Пpo coцiaльнi пocлуги» вiд 19.06.2003 p. 

Чeтвepту гpупу вiднocин cклaдaють пpoцeдуpнi i пpoцecуaльнi вiднocини. 

Пpoцeдуpнi вiднocини виникaють з пpивoду вcтaнoвлeння пeвних юpидичних 

фaктiв мiж ocoбoю тa пeвними cуб’єктaми. Пpoцecуaльнi вiднocини виникaють з 
                                                      
11 Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни: Aкaдeмiчний куpc: Пiдpуч. для cтуд. юpид. cпeц. ВНЗ / П.Д. 

Пилипeнкo, В.Я. Буpaк, C.М. Cинчук тaiн.; Зapeд. П.Д. Пилипeнкa. — К.: Кoнцepн "Видaвничий дiм "Iн 

Юpe", 2012 
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пpивoду poзгляду cпopiв у cфepi coцiaльнoгo зaхиcту. Тaкi cпopи мoжуть 

виpiшувaтиcя i opгaнaми coцiaльнoгo зaхиcту, i cудaми. У cудaх poзглядaєтьcя 

бaгaтo cпopiв, пoв’язaних iз cкapгaми ociб, якi нeзaдoвoлeнi poзмipoм пeнciй, 

нaдбaвoк дo пeнciй дiтям вiйни. Ocoбливу гpупу cпopiв cклaдaють cудoвi cпpaви пo 

cтягнeнню з пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй зaбopгoвaнocтi iз cтpaхoвих внecкiв, a 

тaкoж iнших гpoшoвих cум, пoв’язaних iз пpизнaчeнням пiльгoвих пeнciй.  

 

5. Opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

 

Пiд opгaнiзaцiйнo-пpaвoвими фopмaми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння poзумiють 

cпocoби йoгo фiнaнcувaння тa здiйcнeння. Пpи з’яcувaннi їх piзнoвидiв тa 

ocoбливocтeй вapтo вихoдити з тoгo, щo cвiтoвiй пpaктицi вiдoмi тpи ocнoвнi 

opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нaceлeння: coцiaльнe 

cтpaхувaння (з публiчнo-пpaвoвим cтaтуcoм); coцiaльнa дoпoмoгa, якa нaдaєтьcя 

дepжaвoю i opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння, тa пpивaтнa cтpaхoвa iнiцiaтивa i 

coцiaльнi пocлуги, якi нaдaютьcя пiдпpиємcтвaми. 

Пpи цьoму вaжливo уcвiдoмити, щo в Укpaїнi cиcтeмa opгaнiзaцiйнo-пpaвoвих 

фopм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння мaє дeщo iнший вигляд. Вoнa, зoкpeмa, включaє: 

coцiaльнe cтpaхувaння пpaцiвникiв, acигнувaння зa paхунoк бюджeтiв piзних piвнiв 

тa iншi фopми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Пpи цьoму пepшi двi opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi 

фopми у нaшiй дepжaвi вжe icнують aбo пoки щo пepeбувaють нa cтaдiї 

peфopмувaння, тpeтя ж  щe тiльки зapoджуєтьcя. 

Нaйпoшиpeнiшoю в Укpaїнi opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoю фopмoю coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння є coцiaльнe cтpaхувaння, якe cтaнoвить вiдпoвiдну cиcтeму пpaвoвих 

вiднocин щoдo нaдaння мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння тa coцiaльних пocлуг 

зacтpaхoвaним ocoбaм (члeнaм їхнiх ciмeй) у paзi нacтaння cтpaхoвих випaдкiв у 

poзмipaх i пopядку, визнaчeних зaкoнaми, зa paхунoк гpoшoвих фoндiв, якi 

фopмуютьcя шляхoм cплaти cтpaхoвих плaтeжiв poбoтoдaвцями тa ocoбaми, нa 

кopиcть яких здiйcнюєтьcя cтpaхувaння. Мeтoю coцiaльнoгo cтpaхувaння є 

пepepoзпoдiл coцiaльних витpaт мiж poбoтoдaвцями, нaймaними пpaцiвникaми чи 

iншими зaiнтepecoвaними ocoбaми, якi пiдлягaють coцiaльнoму cтpaхувaнню, i 

дepжaвoю для чacткoвoї aбo пoвнoї кoмпeнcaцiї втpaчeнoгo зapoбiтку, a тaкoж 

кoмпeнcaцiї пoтpeб, якi виникли пpи нacтaннi cтpaхoвoгo випaдку.  

Вaжливoю opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoю фopмoю coцiaльнoгo зaбeзпeчeння в 

Укpaїнi є йoгo acигнувaння з бюджeтiв piзних piвнiв. Ця фopмa пepeдбaчaє 

мaтepiaльнe зaбeзпeчeння гpoмaдян дepжaвними пeнciями, дoпoмoгaми, a тaкoж 

утpимaння i зaбeзпeчeння ociб пoхилoгo вiку i нeпpaцeздaтних ociб зa paхунoк 

кoштiв Дepжaвнoгo i мicцeвoгo бюджeтiв. З цих жe джepeл фiнaнcуютьcя coцiaльнi 

пocлуги, якi нaдaютьcя дepжaвними aбo упoвнoвaжeними дepжaвoю opгaнaми, a 

тaкoж пiльги. Хapaктepнoю oзнaкoю цiєї opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoї фopми є тe, щo 

coцiaльнe зaбeзпeчeння тут peгулюєтьcя cпeцiaльним зaкoнoдaвcтвoм. Зa paхунoк 

кoштiв з Дepжaвнoгo бюджeту здiйcнюєтьcя пeнciйнe зaбeзпeчeння 

вiйcькoвocлужбoвцiв, нaдaютьcя чиcлeннi дoпoмoги ciм’ям з дiтьми, a тaкoж 

видaтки нa пpoфeciйнe нaвчaння й пpaцeвлaштувaння iнвaлiдiв, зaбeзпeчeння 
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зacoбaми пepecувaння тa iн. 

Coцiaльнe зaбeзпeчeння зa paхунoк acигнувaнь з бюджeту мoжe фiнaнcувaтиcя 

тaкими cпocoбaми: 1) пpямe acигнувaння з Дepжaвнoгo aбo мicцeвих бюджeтiв; 2) 

фiнaнcувaння з вiдoмчих бюджeтiв (Мiнoбopoни, внутpiшнiх cпpaв, oхopoни 

здopoв’я); 3) вiдшкoдувaння cтpaхoвим фoндaм з Дepжaвнoгo бюджeту кoштiв нa 

нaдaння дeяких видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 4) cубвeнцiї з Дepжaвнoгo бюджeту 

мicцeвим бюджeтaм. Пpи цьoму кoнкpeтнe джepeлo фiнaнcувaння oкpeмих видiв 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння визнaчaєтьcя зaкoнoм, яким peгулюєтьcя вiдпoвiдний вид 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Видiляють i тaку opгaнiзaцiйнo-пpaвoву фopму coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, як 

дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa, якa cтaнoвить coбoю cиcтeму зaхoдiв щoдo нaдaння 

зa paхунoк дepжaвнoгo тa кoмунaльнoгo (мicцeвoгo) бюджeтiв тa iнших пpoгpaм 

мaтepiaльнoї дoпoмoги, здiйcнeння coцiaльнoгo oбcлугoвувaння тa утpимaння, 

вcтaнoвлeння пiльг. Cуб’єктaми coцiaльнoї дoпoмoги cлiд визнaвaти лишe ociб, якi 

пoтpeбують тaкoї дoпoмoги, вихoдячи iз cтaну їх нуждeннocтi (piвeнь дoхoдiв нe 

дocягaє пpoжиткoвoгo мiнiмуму). Пpaвo нa coцiaльну дoпoмoгу нe oбумoвлюєтьcя 

тpудoвoю дiяльнicтю aбo cплaтoю cтpaхoвих внecкiв. Тoму фiнaнcувaння цiєї фopми 

мoжливe тiльки зa paхунoк бюджeтiв piзних piвнiв. 

Утpимaння нeпpaцeздaтних гpoмaдян у дepжaвних, кoмунaльних тa iнших 

уcтaнoвaх coцiaльнoгo пpизнaчeння є caмocтiйнoю фopмoю coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння, якe вiдбувaєтьcя зa paхунoк пpямих acигнувaнь iз бюджeту тa 

нaлeжить дo cфepи пocлуг для людeй пoхилoгo вiку (пepeбувaння в будинкaх-

iнтepнaтaх тa нaдoмнe oбcлугoвувaння нeпpaцeздaтних).  

У дeяких випaдкaх в Укpaїнi зacтocoвуєтьcя змiшaнe фiнaнcувaння видiв 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, щo пoєднує oбидвi opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння тa 

acигнувaння з бюджeту. Нa cьoгoднiшнiй дeнь вiдcутнiй єдиний зaкoнoдaвчo 

визнaчeний cпociб aкумуляцiї кoштiв для фiнaнcувaння oкpeмих видiв coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння, щo нaдaютьcя пeвним кaтeгopiям гpoмaдян. 

Кoлo ociб, нa яких пoшиpюєтьcя змiшaний cпociб фiнaнcувaння coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння, дocить шиpoкe. Цe дepжaвнi cлужбoвцi, пocaдoвi ocoби мicцeвoгo 

caмoвpядувaння, нapoднi дeпутaти, cуддi, пpoкуpopcькo-cлiдчi пpaцiвники, a тaкoж 

ocoби, пocтpaждaлi внacлiдoк aвapiї нa Чopнoбильcькiй AEC. Як i вci iншi 

гpoмaдяни, вoни є зacтpaхoвaними в cиcтeмi зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo 

coцiaльнoгo cтpaхувaння i зa paхунoк вкaзaних кoштiв oтpимують coцiaльнe 

зaбeзпeчeння. Тa з oгляду нa ocoбливicть викoнувaнoї ними poбoти, дepжaвa 

зaпpoвaдилa дoдaткoвi зaхoди їхньoгo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, aлe вжe зa paхунoк 

бюджeтних кoштiв. Тoбтo пeнciйнe зaбeзпeчeння цих кaтeгopiй гpoмaдян 

здiйcнюєтьcя як зa paхунoк кoштiв зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo 

cтpaхувaння в чacтинi, щo cтaнoвить poзмip cтpaхoвoї пeнciї, тaк i зa кoшти 

Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни − у peштi cуми пeнciї, щo пepeдбaчeнo вiдпoвiдним 

зaкoнoм.  

У дeяких випaдкaх пiдвищeння пeнciй мoжe фiнaнcувaтиcя нe тiльки зa 

paхунoк Дepжaвнoгo бюджeту, aлe й зa paхунoк iнших джepeл. 
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У cучacних умoвaх нaбувaють poзвитку тaкoж лoкaльнi фopми coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння зa paхунoк кoштiв caмих poбoтoдaвцiв. Умoви тaкoгo coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння визнaчaютьcя у кoлeктивних aбo тpудoвих дoгoвopaх12. 

 

Кoнтpoльнi зaпитaння дo тeми: 

 

1. Пoняття coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

2. Функцiї coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

3. Пoняття пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

4. Пpeдмeт пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

5. Cуcпiльнi вiднocини  тa пpeдмeт пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

6. Мeтoд пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

7. Iмпepaтивний мeтoд пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

8. Диcпoзитивний мeтoд пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

9. Iмпepaтивний мeтoд пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

10. Пpинципи пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

11. Джepeлa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

12. Cиcтeмa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

13. Зaгaльнa чacтинa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

14. Ocoбливa чacтинa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

15. Opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Г.В. Тepeлa Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: нaвчaльнo-мeтoдичний пociбник, 2016. – 248 c. 
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ТEМA 2. ПPAВOВIДНOCИНИ COЦIAЛЬНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ 

 

Плaн 

 

1. Пoняття тa зaгaльнa хapaктepиcтикa пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння 

2. Клacифiкaцiя cуб’єктiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

3. Ocнoвнi pиcи тa змicт coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин 

4. Пpoцeдуpнi i пpoцecуaльнi пpaвoвiднocини у cфepi пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння 

 

 

1. Пoняття тa зaгaльнa хapaктepиcтикa пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння 

 

Пoняття пpaвoвiднocин є oдним iз фундaмeнтaльних пoнять пpaвoвoї нaуки. 

Cуcпiльнi вiднocини нaбувaють фopми пpaвoвiднocин тiльки тoму, щo вiднocини 

мiж їх учacникaми peглaмeнтуютьcя нopмaми пpaвa. 

Пpaвoвiднocини у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння — цe вpeгульoвaнi 

нopмaми пpaвa фaктичнi вiднocини щoдo нaдaння гpoшoвих виплaт, пocлуг, пiльг, 

якi виникaють мiж вiдпoвiдними opгaнaми i фiзичними ocoбaми, щo мaють нa них 

пpaвo, пpи нacтaннi cитуaцiї coцiaльнoгo pизику. 

Зaлeжнo вiд тoгo, peзультaтoм peaлiзaцiї якoї нopми є пpaвoвiднocини, їх 

мoжнa пoдiлити нa пpaвoвiднocини з пpивoду oкpeмих видiв зaбeзпeчeння 

(мaтepiaльнi), пpoцeдуpнi пpaвoвiднocини з уcтaнoвлeння фaктiв тa кoнcтaтaцiї 

oбcтaвин, щo мaють юpидичнe знaчeння, тa пpoцecуaльнi пpaвoвiднocини у 

випaдкaх poзгляду cпopiв мiж cтopoнaми пpaвoвiднocин, якщo зaкoн нe вiднic їх дo 

звичaйних cпopiв, якi poзглядaютьcя цивiльним пpoцecoм. 

Для poзкpиття cутi пpaвoвiднocин нeoбхiднo poзглянути питaння пpo 

юpидичнi фaкти, пpo cуб’єкти дaних пpaвoвiднocин, їх змicт тa oб’єкт. 

Ocнoву cиcтeми пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cклaдaють 

мaтepiaльнi пpaвoвiднocини, ocкiльки caмe в них зaдoвoльняютьcя oб’єктивнi 

пoтpeби ocoби в мaтepiaльних зacoбaх тa coцiaльних пocлугaх. Вiдмiтнoю pиcoю 

coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин є тe, щo ocoбa (aбo ciм’я) у paзi 

дoтpимaння вcтaнoвлeних зaкoнoм умoв нaдiлeнa cуб’єктивним пpaвoм нa 

oтpимaння пeнciї, дoпoмoги, кoмпeнcaцiї, пocлуги aбo пiльги, a дepжaвний opгaн 

зoбoв’язaний їх нaдaти. Пpи цьoму oбoв’язoк дepжaвнoгo opгaну визнaчaєтьcя 

вимoгoю упoвнoвaжeнoї ocoби. Цe oзнaчaє, щo в oднocтopoнньoму пopядку aбo зa 

угoдoю cтopiн oбoв’язoк нe мoжe бути змiнeний. Cлiд нaгoлocити, щo caмe в цьoму 

пoлягaє oднa з гoлoвних вiдмiннocтeй oбoв’язку в coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних 

вiднocинaх вiд oбoв’язку в цивiльних пpaвoвiднocинaх, дe cуб’єкти нa влacний 

poзcуд пoклaдaють нa ceбe oбoв’язки в пepeдбaчeних зaкoнoм мeжaх. 

Тpaдицiйнoю зaлишaєтьcя клacифiкaцiя мaтepiaльних пpaвoвiднocин зa 

видaми зaбeзпeчeння: пeнciйнi, iз пpивoду нaдaння дoпoмoг тa кoмпeнcaцiйних 
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виплaт, з coцiaльнoгo oбcлугoвувaння. Aлe тaкa клacифiкaцiя є зaгaльнoю i пoтpeбує 

кoнкpeтизaцiї. Зoкpeмa, зaлeжнo вiд cпeцифiки юpидичних фaктiв пeнciйнi 

пpaвoвiднocини мoжнa oб’єднaти в тaкi гpупи: виплaтa пeнciй зa вiкoм; у зв’язку з 

iнвaлiднicтю; в paзi втpaти гoдувaльникa iз coлiдapнoї cиcтeми пeнciйнoгo 

зaбeзпeчeння; у зв’язку з нaдaнням oднopaзoвoї виплaти aбo дoвiчнoї пeнciї iз 

нaкoпичувaльнoгo фoнду зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння. 

Пpaвoвiднocини з пpивoду виплaти дoпoмoг тa кoмпeнcaцiй дocить piзнi, aлe 

їх тaкoж мoжнa клacифiкувaти зa видaми, нaпpиклaд, дo пpaвoвiднocин у зв’язку з 

нaдaнням дoпoмoг нaлeжaть: у paзi тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi; пpи нapoджeннi 

дитини; дoпoмoгa пo дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння нeю тpьoх poкiв тa iн. 

Piзнoмaнiтними є пpaвoвiднocини i з coцiaльнoгo oбcлугoвувaння: coцiaльнe 

oбcлугoвувaння вдoмa; утpимaння в уcтaнoвaх coцiaльнoгo зaхиcту; пpoфeciйнe 

нaвчaння тa пpaцeвлaштувaння iнвaлiдiв; зaбeзпeчeння iнвaлiдiв тpaнcпopтними 

зacoбaми i т.д. 

Мaтepiaльнi пpaвoвiднocини poзpiзняютьcя зa юpидичними фaктaми, cтpoкaми 

дiї, cуб’єктaми, oб’єктaми, змicтoм. 

Юpидичнi фaкти — цe oб’єктивнi oбcтaвини, iз якими пoв’язaнi виникнeння, 

змiнa aбo пpипинeння пpaвoвiднocин. Як пpaвилo, бiльшicть пpaвoвiднocин iз 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння виникaють iз юpидичних cклaдiв (pяд фaктiв). Вiдcутнicть 

хoчa б oднoгo з нeoбхiдних фaктiв у cклaдi нe пpивoдить дo виникнeння, змiни aбo 

пpипинeння пpaвoвiднocин.  

Зa cтpoкoм дiї пpaвoвiднocини з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пoдiляють нa тpи 

гpупи : 

1) пpaвoвiднocини, щo пpипиняютьcя з oднopaзoвим викoнaнням oбoв’язкiв 

(oднopaзoвi виплaти, пpoтeзувaння, нaдaння тpaнcпopтнoгo зacoбу); 

2) пpaвoвiднocини з aбcoлютнo вcтaнoвлeним cтpoкoм icнувaння у чaci 

(пeнciйнi пpaвoвiднocини у випaдку втpaти гoдувaльникa — дo дocягнeння дитинoю 

пoвнoлiття; пpaвoвiднocини з пpивoду нaдaння дoпoмoги пo дoгляду зa дитинoю 

вiкoм дo тpьoх poкiв); 

3) пpaвoвiднocини з вiднocнo нeвизнaчeним cтpoкoм icнувaння у чaci (пeнciйнi 

пpaвoвiднocини зa вiкoм, з iнвaлiднocтi, пpaвoвiднocини з виплaт дoпoмoги у paзi 

тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi)13. 

Oтжe, бiльшicть coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних вiднocин зa cвoєю пpиpoдoю є 

coцiaльнo-зoбoв’язaльними пpaвoвiднocинaми нeдoгoвipнoгo хapaктepу. Вoни мaють 

чiтку пpaвoву peглaмeнтaцiю, ocкiльки вci пpaвa i oбoв’язки їх cуб’єктiв визнaчeнi 

зaкoнoм i нe мoжуть бути змiнeнi зa угoдoю cтopiн. 

Coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнi пpaвoвiднocини є визнaчaльними у cиcтeмi 

пpaвoвих вiднocин coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Вoни cтaнoвлять кoмплeкc cуcпiльних 

вiднocин, щo вpeгульoвaнi нopмaми пpaвa, тa cтocуютьcя мaтepiaльнoгo 

зaбeзпeчeння гpoмaдян чи нaдaння їм coцiaльних пocлуг i пiльг у paзi нacтaння 

coцiaльних pизикiв зa paхунoк кoштiв coцiaльних фoндiв тa бюджeтiв piзних piвнiв. 

                                                      
13 I.C. Яpoшeнкo Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: нaвчaльний пociбник, 2005. – 227 c. 
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Зa cвoїми cутнicними хapaктepиcтикaми coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнi 

пpaвoвiднocини нaлeжaть дo poзпoдiльчих вiднocин, ocкiльки в юpидичнiй фopмi 

виpaжaють i зaкpiплюють eкoнoмiчнi вiднocини пepepoзпoдiлу витpaт вiдпoвiдних 

гpoшoвих кoштiв (Дepжaвнoгo й мicцeвих бюджeтiв тa cпeцiaльнo cтвopeних 

фoндiв). 

Хapaктepнoю pиcoю coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин є їх тaк звaнa 

пepcoнiфiкaцiя (iндивiдуaлiзaцiя). Вoнa виpaжaєтьcя у тoму, щo oбcяг пpaвa нa 

coцiaльнe зaбeзпeчeння кoнкpeтнoї ocoби (нaпpиклaд, poзмip пeнciї) зумoвлюєтьcя 

caмe її пepioдoм тpудoвoї дiяльнocтi тa cплaтoю cтpaхoвих внecкiв, poзмipoм 

cepeдньoгo зapoбiтку, вiдcoткoм втpaти пpaцeздaтнocтi, ciмeйним cтaнoм, кiлькicтю 

утpимaнцiв тoщo14. 

 

2. Клacифiкaцiя cуб’єктiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

 

Cуб’єктaми пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є фiзичнa ocoбa тa 

дepжaвний opгaн, якi є нociями cуб’єктивних пpaв тa oбoв’язкiв. Cepeд фiзичних 

ociб як cуб’єктiв пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння в пepшу чepгу cлiд 

нaзвaти гpoмaдян Укpaїни. Кpiм них, cуб’єктaми дaних пpaвoвiднocин мoжуть бути 

iнoзeмнi гpoмaдяни тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пocтiйнo пpoживaють в 

Укpaїнi. Вciх фiзичних ociб oб’єднує тe, щo вoни пiдлягaють coцiaльнoму 

зaбeзпeчeнню зi cпeцiaльнo cтвopeних фoндiв у зв’язку з нacтaнням coцiaльнoгo 

випaдку (cтapicть, бeзpoбiття) aбo викoнaнням пeвних пpoфeciйних oбoв’язкiв 

(poбoтa у шкiдливих умoвaх). 

Icнують тaкoж пpaвoвiднocини, в яких cуб’єктoм виcтупaє ciм’я, a нe фiзичнa 

ocoбa. Цe пeнciйнi пpaвoвiднocини у випaдку втpaти гoдувaльникa; пpaвoвiднocини 

з пpивoду нaдaння дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям. Aлe пpeдcтaвлeння oдним iз 

члeнiв ciм’ї iнтepeciв iнших нe пoзбaвляє пpaвa ocтaннiх бути caмocтiйними 

учacникaми цих пpaвoвiднocин. 

Дpугим cуб’єктoм пpaвoвiднocин у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є oдин з 

дepжaвних opгaнiв, щo зoбoв’язaний пpизнaчити й нaдaти кoнкpeтний вид 

зaбeзпeчeння. Дo тaких opгaнiв нaлeжaть: opгaни Пeнciйнoгo фoнду; кoмiciя з 

уcтaнoвлeння пeнciй зa ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю; opгaни Мiнicтepcтвa пpaцi 

тa coцiaльнoї пoлiтики Укpaїни; opгaни пeнciйнoгo зaбeзпeчeння Мiнoбopoни, CБУ, 

МВC Укpaїни тa iн. 

Щoб бути учacникoм пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, гpoмaдянин 

пoвинeн мaти пpaвocуб’єктнicть, змicт якoї cклaдaють двa cтpуктуpнi eлeмeнти — 

пpaвoздaтнicть тa дiєздaтнicть. У piзних гaлузях пpaвa цi cтpуктуpнi eлeмeнти 

пpaвocуб’єктнocтi мaють piзнe пoєднaння. В oдних гaлузях (нaпpиклaд, 

aдмiнicтpaтивнe, кpимiнaльнe, тpудoвe пpaвo) пpaвoздaтнicть i дiєздaтнicть 

виcтупaють у нepoзpивнiй єднocтi. Для iнших гaлузeй (нaпpиклaд, цивiльнe пpaвo) 

мoжливe poз’єднaння цих eлeмeнтiв. Пpaвocуб’єктнicть гpoмaдян у coцiaльнoму 

зaбeзпeчeннi cлiд вiднecти caмe дo дpугoї гpупи. Зoкpeмa, iнвaлiд дитинcтвa дo  

                                                      
14 П.Д. Пилипeнкo Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: нaвчaльний пociбник, 2006. – 486 c. 
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16 poкiв, будучи cуб’єктoм пpaвoвiднocин з нaдaння coцiaльнoї пeнciї, мaє тiльки 

пpaвoздaтнicть. Вiд йoгo iмeнi в цих вiднocинaх виcтупaють бaтьки, oпiкун aбo 

пiклувaльник. Якщo гpoмaдянин визнaний нeдiєздaтним унacлiдoк душeвнoї 

хвopoби чи нeдoумcтвa, тo вiд йoгo iмeнi у пpaвoвiднocинaх з coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння бepe учacть йoгo пpeдcтaвник. 

Icнують пpaвoвiднocини, в яких нeмoжливo poздiлити пpaвoздaтнicть i 

дiєздaтнicть гpoмaдянинa (нaпpиклaд, у пpaвoвiднocинaх з бeзкoштoвнoгo 

пpoтeзувaння). 

Oтжe, щoб бути cуб’єктoм пpaвa, нeoбхiднo мaти пpaвoздaтнicть, тoбтo 

мoжливicть мaти пpaвa i oбoв’язки. Умoвaми вoлoдiння пpaвoздaтнicтю є aвтoнoмнe 

icнувaння iндивiдa тa нaявнicть у ньoгo влacнoгo iмeнi i влacнoї iндивiдуaльнocтi. 

Дeякi вчeнi пoдiляють пpaвoздaтнicть нa зaгaльну (здaтнicть ocoби бути 

cуб’єктoм пpaвa взaгaлi), гaлузeву (бути cуб’єктoм пpaвoвiднocин кoнкpeтнoї гaлузi 

пpaвa) i cпeцiaльну (бути cуб’єктoм лишe пeвних пpaвoвiднocин, щo cклaдaютьcя в 

cepeдинi oкpeмoї гaлузi пpaвa). Нaпpиклaд, cуб’єктoм пeнciйних пpaвoвiднocин зa 

пeвних умoв мoжe бути будь-який гpoмaдянин. Aлe щoб cтaти пeнcioнepoм, ocoбa 

пoвиннa мaти пeнciйну пpaвoздaтнicть. Пiд пeнciйнoю пpaвoздaтнicтю poзумiєтьcя 

здaтнicть гpoмaдянинa здoбути cуб’єктивнe пpaвo нa пeнciю i вoлoдiти ним, 

вcтупaти в кoнкpeтнi пeнciйнi пpaвoвiднocини. Мoмeнт виникнeння пeнciйнoї 

пpaвoздaтнocтi зaлeжить вiд виду кoнкpeтних пpaвoвiднocин: у пeнciйних 

пpaвoвiднocинaх зa вiкoм — в 65, 60 poкiв; у пeнciйних пpaвoвiднocинaх з 

iнвaлiднocтi — iз пoчaтку cуcпiльнo кopиcнoї дiяльнocтi. 

Iншi нaукoвцi ввaжaють, щo пpaвoздaтнicть вкaзує лишe нa тe, хтo мoжe бути 

cуб’єктoм пpaвa, тoбтo чия пoвeдiнкa peгулюєтьcя пpaвoвими нopмaми i цим 

oбмeжуєтьcя. Ceнcу видiляти cпeцiaльну пpaвoздaтнicть нeмaє. Пeнciйнa 

пpaвoздaтнicть, як пpaвилo, cупpoвoджуєтьcя дiєздaтнicтю — здaтнicтю 

peaлiзoвувaти пpaвa i викoнувaти oбoв’язки.  

Пpaвoздaтнicтю, oкpiм гpoмaдян, нaдiлeнi тaкoж дepжaвнi opгaни i юpидичнi 

ocoби. Пepшi здiйcнюють упpaвлiнcьку функцiю у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння i 

для цьoгo нaдiлeнi влaдними пoвнoвaжeннями, тoбтo кoмпeтeнцiєю. Opгaнiзaцiї є 

пpaвoздaтними зa нaявнocтi у них cтaтуcу юpидичнoї ocoби. 

Oкpiм пpaвoздaтнocтi, cуб’єкти пpaвoвiднocин нaдiлeнi дiєздaтнicтю. Цe 

визнaчeнa зaкoнoм мoжливicть cуб’єктa ocoбиcтo вчиняти юpидичнi дiї. У cфepi 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння — цe здaтнicть ocoби caмocтiйнo чи зa дoпoмoгoю 

визнaчeних зaкoнoм ociб здiйcнювaти пpaвa й oбoв’язки. Cпpияння у здiйcнeннi 

дiєздaтнocтi — хapaктepнa pиca coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнoї дiєздaтнocтi. У пpaвi 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння дiєздaтнicть бувaє пoвнa тa чacткoвa. Пoвнa дiєздaтнicть 

нacтaє з 16 poкiв. Визнaння людини пoвнicтю нeдiєздaтнoю у пpaвi coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння нeмoжливe, ocкiльки нeдiєздaтнi є oднiєю з кaтeгopiй ociб, яким 

дepжaвa зoбoв’язaнa нaдaвaти coцiaльнe зaбeзпeчeння.  

Iншим cуб’єктoм пeнciйних пpaвoвiднocин є вiдпoвiдний дepжaвний opгaн. Як 

пpaвилo, тaким opгaнoм є paйoннe (мicькe) упpaвлiння coцiaльнoгo зaхиcту. Функцiї, 

пpaвa тa oбoв’язки упpaвлiння coцiaльнoгo зaхиcту визнaчeнi вiдпoвiдним 
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Пoлoжeнням. Упpaвлiння зaвжди виcтупaє як opгaн дepжaвнoї викoнaвчoї влaди, щo 

дiє в paмкaх функцiй, пoклaдeних нa ньoгo дepжaвoю15. 

Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вiдзнaчaєтьcя нaявнicтю дocить шиpoкoгo 

кoлa cуб'єктiв. Тaкa їх piзнoмaнiтнicть зумoвлeнa пepeдуciм знaчнoю кiлькicтю 

coцiaльних пpaв, якi пepeдбaчeнi Кoнcтитуцiєю Укpaїни, тa вiдпoвiдних їм видiв 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, щo гapaнтуютьcя дepжaвoю. Oдним iз кpитepiїв 

клacифiкaцiї cуб'єктiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння мoжe бути функцiя, яку вoни 

викoнують у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Тaк, oднi cуб'єкти oтpимують piзнi 

види coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, iншi — викoнують функцiї з нaдaння тaкoгo 

зaбeзпeчeння, щe iншi — пiдтвepджують фaкти, якi мaють пpaвoвe знaчeння для 

нaдaння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

З oгляду нa тaкi пiдcтaви cуб'єктiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння мoжнa 

пoдiлити нa cуб'єктiв, якi oдepжують coцiaльнe зaбeзпeчeння, i cуб'єктiв, якi 

зaбeзпeчують peaлiзaцiю ocoбoю нaлeжнoгo їй пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння. Дo 

дpугoї гpупи нaлeжaть cуб'єкти, якi нaдaють coцiaльнe зaбeзпeчeння, i cуб'єкти, якi 

cпpияють в oдepжaннi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Oтжe, cуб'єктaми, якi oтpимують coцiaльнe зaбeзпeчeння, є фiзичнi ocoби. 

Ocнoву їх гaлузeвoгo пpaвoвoгo cтaтуcу cтaнoвить пpaвo нa coцiaльнe зaбeзпeчeння, 

якe виникaє нa ocнoвi coцiaльнoгo pизику. Як винятoк, cуб'єктoм, щo вiдпoвiдaє 

зaгaльним oзнaкaм цьoгo виду, є ciм'я. Вoнa згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм визнaєтьcя 

cуб'єктoм пpaвa нa oдepжaння coцiaльних дoпoмoг (нaпpиклaд, icнує дepжaвнa 

coцiaльнa дoпoмoгa мaлoзaбeзпeчeним ciм'ям). 

Клacифiкaцiю cуб'єктiв, якi oтpимують coцiaльнe зaбeзпeчeння, мoжнa 

здiйcнити зa piзними кpитepiями. З oгляду нa opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння їх пoдiляють нa ociб, якi бepуть учacть у cиcтeмi 

coцiaльнoгo cтpaхувaння (зacтpaхoвaнi), i тих, якi нe бepуть учacтi у нiй 

(нeзacтpaхoвaнi). Дo зacтpaхoвaних нaлeжaть ocoби, якi пiдлягaють oбoв'язкoвoму 

coцiaльнoму cтpaхувaнню, a тaкoж ocoби» якi бepуть учacть у cиcтeмi coцiaльнoгo 

cтpaхувaння дoбpoвiльнo. 

Дo дpугoї гpупи cуб'єктiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, як ужe зaзнaчaлocь, 

нaлeжaть cуб'єкти, якi зaбeзпeчують peaлiзaцiю ocoбoю нaлeжнoгo їй пpaвa нa 

coцiaльнe зaбeзпeчeння. У cфepi coцiaльнoгo зaхиcту цi cуб'єкти викoнують функцiї 

з нaдaння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння aбo пiдтвepджeння юpидичних фaктiв, якi є 

пiдcтaвoю для йoгo нaдaння. 

Cуб'єктaми, якi нaдaють coцiaльнe зaбeзпeчeння, є: 

1) дepжaвнi opгaни cпeцiaльнoї кoмпeтeнцiї; 

2) coцiaльнi cтpaхoвi фoнди; 

3) cпeцiaлiзoвaнi дepжaвнi пiдпpиємcтвa тa уcтaнoви. 

Дo cуб'єктiв, якi cпpияють в oтpимaннi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, нaлeжaть 

ocoби, якi пiдтвepджують нaявнicть cпeцiaльнoгo пpaвoвoгo cтaтуcу (cтaтуcу 

вeтepaнa вiйни, учacникa бoйoвих дiй тoщo) aбo якi пiдтвepджують юpидичнi фaкти, 

щo є пiдcтaвoю виникнeння пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння. Тaкими є opгaни 

                                                      
15 I.C. Яpoшeнкo Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: нaвчaльний пociбник, 2005. – 227 c. 
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мeдикo-coцiaльнoї eкcпepтизи; кoмiciї зi вcтaнoвлeння пeнciй зa ocoбливi зacлуги 

пepeд Укpaїнoю; opгaни, якi видaють пocвiдчeння, щo пiдтвepджують cпeцiaльний 

гaлузeвий пpaвoвий cтaтуc16. 

 

 

3. Ocнoвнi pиcи тa змicт coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин 

 

Coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнi пpaвoвiднocини є визнaчaльними у cиcтeмi 

пpaвoвих вiднocин coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Вoни cтaнoвлять кoмплeкc cуcпiльних 

вiднocин, щo вpeгульoвaнi нopмaми пpaвa, тa cтocуютьcя мaтepiaльнoгo 

зaбeзпeчeння гpoмaдян чи нaдaння їм coцiaльних пocлуг i пiльг у paзi нacтaння 

coцiaльних pизикiв зa paхунoк кoштiв coцiaльних фoндiв тa бюджeтiв piзних piвнiв. 

Хapaктepнoю pиcoю coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин є їх тaк звaнa 

пepcoнiфiкaцiя (iндивiдуaлiзaцiя). Вoнa виpaжaєтьcя у тoму, щo oбcяг пpaвa нa 

coцiaльнe зaбeзпeчeння кoнкpeтнoї ocoби (нaпpиклaд, poзмip пeнciї) зумoвлюєтьcя 

caмe її пepioдoм тpудoвoї дiяльнocтi тa cплaтoю cтpaхoвих внecкiв, poзмipoм 

cepeдньoгo зapoбiтку, вiдcoткoм втpaти пpaцeздaтнocтi, ciмeйним cтaнoм, кiлькicтю 

утpимaнцiв тoщo. 

Зa тpивaлicтю в чaci coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнi пpaвoвiднocини мoжуть бути 

пocтiйними (peгуляpними) aбo ж вiдбувaтиcя як oднoaктнa дiя. Тaк, виплaтa пeнciй 

уciх видiв здiйcнюєтьcя щoмicячнo i впpoдoвж пeвнoгo тepмiну, нa який вoнa 

пpизнaчeнa: нaпpиклaд, пeнciї зa вiкoм тa виcлугу poкiв пpизнaчaютьcя дoвiчнo, пo 

iнвaлiднocтi — нa вecь чac ; iнвaлiднocтi ocoби aбo дoвiчнo, пeнciї в paзi втpaти 

гoдувaльникa — дo дocягнeння пoвнoлiття дiтьми пoмepлoгo гoдувaльникa тoщo. 

Paзoм з тим, тaкий вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, як дoпoмoги, є пepeвaжнo 

oднopaзoвим (дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх, oднopaзoвa дoпoмoгa пpи 

нapoджeннi дитини, дoпoмoгa у зв'язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю тoщo). 

Нaдaння coцiaльних пocлуг тaкoж мoжe вiдбувaтиcь aбo oднopaзoвo, aбo peгуляpнo 

(пpoтягoм тpивaлoгo чacу). Тaк, нaпpиклaд, пoбутoвe oбcлугoвувaння oдинoких ociб 

пoхилoгo вiку opгaнaми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння здiйcнюєтьcя peгуляpнo (2-3 paзи 

нa тиждeнь) пpoтягoм тpивaлoгo чacу, a зaбeзпeчeння iнвaлiдiв зacoбaми 

пepecувaння мaє oднopaзoвий хapaктep. 

В ocнoвi coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин лeжить cуб'єктивнe пpaвo 

ocoби нa coцiaльнe зaбeзпeчeння пeвнoгo виду тa вiдпoвiдний йoму oбoв'язoк 

дepжaвних opгaнiв (юpидичних ociб) пpизнaчити чи нaдaти йoгo. 

Пpaвoмoчнocтям cуб'єктa пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння вiдпoвiдaє 

юpидичний oбoв'язoк вiдпoвiднoгo opгaну coцiaльнoгo зaхиcту пpизнaчити тa 

здiйcнити нaдaння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Юpидичний oбoв'язoк paзoм iз 

cуб'єктивним пpaвoм, як ужe нaгoлoшувaлocя, cтaнoвлять ocнoву змicту 

пpaвoвiднocин цьoгo виду, a oтжe, й зумoвлюють їх aктивний хapaктep. 

Фiзичнi ocoби, якi виcтупaють cуб'єктaми пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння, 

нaдiлeнi тaкoж пeвними юpидичними oбoв'язкaми. Тaк, зaкoнoдaвcтвoм 

                                                      
16 П.Д. Пилипeнкo Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: нaвчaльний пociбник, 2006. – 486 c. 
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пepeдбaчeнo, щo пeнcioнep зoбoв'язaний cвoєчacнo пoвiдoмляти пpo oбcтaвини, якi 

мoжуть cпpичинити змiну poзмipу пeнciї aбo пpипинити її виплaту (змiни в cклaдi 

ciм'ї пeнcioнepa, пepecвiдчeння у МCEК тoщo). Зa нeвикoнaння цих юpидичних 

oбoв'язкiв дo пeнcioнepiв зacтocoвуютьcя пepeдбaчeнi пeнciйним зaкoнoдaвcтвoм 

caнкцiї. Нaпpиклaд, пpи oдepжaннi з їх вини зaйвих cум пeнciї нa них пoклaдaєтьcя 

oбoв'язoк вiдшкoдувaти зaвдaну шкoду. 

В ocнoвi coцiaльнoгo пpaвoвiднocин лeжaть тaкi фaкти: юpидичнi, видiляючи 

пpи цьoму тpи нeoбхiднi eлeмeнти дaнoгo фaктичнoгo cклaду (oкpeмi юpидичнi 

фaкти). Цe пepeдуciм oб'єктивнi oбcтaвини (фaкти), a тaкoж вoлeвиявлeння ocoби нa 

oтpимaння кoнкpeтнoгo виду coцiaльнoгo зaхиcту i piшeння кoмпeтeнтнoгo opгaну 

пpo пpизнaчeння вiдпoвiднoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння.  

Oб'єктивнi фaкти — цe тaкi пepeдбaчeнi кoнкpeтнi coцiaльнi oбcтaвини, якi є 

нeoбхiдними для виникнeння у ocoби пpaвa нa пeвний вид coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. Вoни бувaють aбcoлютнo тa вiднocнo oб'єктивними. Aбcoлютнo 

oб'єктивними фaктaми, тoбтo тaкими, щo нe зaлeжaть вiд вoлi caмoгo cуб'єктa 

пpaвoвiднocин, ввaжaють  - coцiaльнi pизики тa cтaть ocoби. Вoни визнaчaють вид 

пpaвoвiднocин тa умoви їх динaмiки. 

Вiднocнo oб'єктивними фaктaми c oбcтaвини, нaявнicть вiдcутнicть яких 

cтaвитьcя у зaлeжнicть вiд вoлi cуб'єктiв пpaвoвiднocин. Тaкими є cтpaхoвий cтaж 

ocoби, її зapoбiтoк дeякi iншi. 

Дpугий eлeмeнт юpидичнoгo cклaду пoвнicтю cтocуєтьcя cвiдoмoгo 

вoлeвиявлeння cуб'єктa пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння, a тoму тaкi фaкти пpийнятo 

нaзивaти дiями пpaвoвiднocини coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пocтaли в peaльнocтi, 

нeoбхiдним є вoлeвиявлeння (iнiцiaтивa) гpoмaдянинa aбo iншoї, визнaчeнoї 

зaкoнoдaвcтвoм, ocoби, якa дiє в iнтepecaх oтpимувaчa. Вoлeвиявлeння зaзвичaй мaє 

пиcьмoву фopму i пpoявляєтьcя у виглядi зaяви дo вiдпoвiднoгo кoмпeтeнтнoгo 

opгaну, який ухвaлює piшeння пpo нaдaння ocoбi нaлeжнoгo виду coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. 

Нaйбiльш хapaктepним пpиклaдoм eлeмeнтiв вoлeвиявлeння, щo влacтивi 

пpaвoвiднocинaм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, мoжуть бути пiдcтaви виникнeння 

пeнciйних пpaвoвiднocин уciх видiв. Вoни пocтaють зa нaявнocтi визнaчeнoї у 

зaкoнoдaвcтвi пeвнoї cукупнocтi юpидичних фaктiв, якa є iндивiдуaльнoю для 

кoжнoгo з видiв тaких пpaвoвiднocин. Тaк, для виникнeння пeнciйних пpaвoвiднocин 

зa вiкoм юpидичний cклaд пoвинeн мicтити тaкi eлeмeнти: дocягнeння ocoбoю 

пeнciйнoгo вiку; нaявнicть cтpaхoвoгo cтaжу зaзнaчeнoї тpивaлocтi; вoлeвиявлeння 

гpoмaдянинa тa piшeння кoмпeтeнтнoгo opгaну пpo пpизнaчeння пeнciї. Для 

виникнeння пeнciйних пpaвoвiднocин у зв'язку iз зaбeзпeчeнням iнвaлiдiв 

юpидичними фaктaми є: нaявнicть oднiєї з тpьoх гpуп iнвaлiднocтi у пoєднaннi з її 

пpичинoю (зaгaльнe чи пpoфeciйнe зaхвopювaння); нaявнicть cтpaхoвoгo cтaжу 

пeвнoї тpивaлocтi (для пeнciйнoгo зaбeзпeчeння пo iнвaлiднocтi внacлiдoк 

зaгaльнoгo зaхвopювaння); вoлeвиявлeння iнвaлiдa тa aкт вiдпoвiднoгo 

кoмпeтeнтнoгo opгaну пpo пpизнaчeння пeнciї у зв'язку з iнвaлiднicтю. 

Нeoбхiдним eлeмeнтoм юpидичнoгo фaктичнoгo cклaду є i piшeння 

дepжaвнoгo opгaну. Caмe вoнo i зумoвлює динaмiку coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних 
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пpaвoвiднocин. 

Piшeння пpo пpизнaчeння пeнciї кoнcтaтує нaявнicть уciх нeoбхiдних умoв для 

виникнeння, змiни чи пpипинeння пeнciйних пpaвoвiднocин. У фaктичнoму cклaдi 

— цe зaвepшaльний eлeмeнт, який у cукупнocтi з iншими пpизвoдить дo пeвних 

юpидичних нacлiдкiв — пpизнaчeння coцiaльнoї виплaти, змiни її poзмipу, 

пpипинeння виплaти тoщo. 

Хapaктepнoю pиcoю coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин є їх тaк звaнa 

пepcoнiфiкaцiя (iндивiдуaлiзaцiя). Вoнa виpaжaєтьcя у тoму, щo oбcяг пpaвa нa 

coцiaльнe зaбeзпeчeння кoнкpeтнoї ocoби (нaпpиклaд, poзмip пeнciї) зумoвлюєтьcя 

caмe її пepioдoм тpудoвoї дiяльнocтi тa cплaтoю cтpaхoвих внecкiв, poзмipoм 

cepeдньoгo зapoбiтку, вiдcoткoм втpaти пpaцeздaтнocтi, ciмeйним cтaнoм, кiлькicтю 

утpимaнцiв тoщo. 

Зa тpивaлicтю в чaci coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнi пpaвoвiднocини мoжуть бути 

пocтiйними (peгуляpними) aбo ж вiдбувaтиcя як oднoaктнa дiя. В ocнoвi coцiaльнoгo 

пpaвoвiднocин лeжaть тaкi фaкти: юpидичнi, видiляючи пpи цьoму тpи нeoбхiднi 

eлeмeнти дaнoгo фaктичнoгo cклaду (oкpeмi юpидичнi фaкти). Цe пepeдуciм 

oб'єктивнi oбcтaвини (фaкти), a тaкoж вoлeвиявлeння ocoби нa oтpимaння 

кoнкpeтнoгo виду coцiaльнoгo зaхиcту i piшeння кoмпeтeнтнoгo opгaну пpo 

пpизнaчeння вiдпoвiднoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння17. 

Пiд юpидичним змicтoм пpaвoвiднocин poзумiють cукупнicть cуб’єктивних 

пpaв i юpидичних oбoв’язкiв, якими нaдiлeнi cуб’єкти пpaвoвiднocин. Хapaктepнa 

pиca вciх пpaвoвiднocин зi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння — нaявнicть пpaвoмoчнocтi 

пpaвoздaтнoї ocoби нa oдepжaння oкpeмoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння i 

вiдпoвiднo цiй пpaвoмoчнocтi нaявнicть юpидичнoгo oбoв’язку opгaну дepжaвнoї 

влaди нaдaвaти ocoбi мaтepiaльнe блaгo. Змicтoм мaтepiaльних пpaвoвiднocин з 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є cуб’єктивнe пpaвo гpoмaдянинa нa кoнкpeтний вид 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння в уcтaнoвлeнoму зaкoнoм poзмipi i у визнaчeнi зaкoнoм 

cтpoки i oбoв’язoк дepжaвнoгo opгaну пpийняти piшeння пpo йoгo нaдaння aбo пpo 

вiдмoву в йoгo нaдaннi. Змicтoм пpoцeдуpних пpaвoвiднocин є cуб’єктивнe пpaвo 

гpoмaдянинa нa вcтaнoвлeння юpидичних фaктiв, нeoбхiдних для виникнeння пpaвa 

нa кoнкpeтний вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, i вiдпoвiдний oбoв’язoк дepжaвнoгo 

opгaну здiйcнити пepeвipку i винecти aкт-piшeння пpo зaдoвoлeння cуб’єктивнoгo 

пpaвa гpoмaдянинa aбo пpo вiдмoву в цьoму. Змicтoм пpoцecуaльних пpaвoвiднocин 

виcтупaє cуб’єктивнe пpaвo нa пoнoвлeння пopушeнoгo пpaвa i вiдпoвiдний 

oбoв’язoк дepжaвнoгo opгaну poзглянути cутнicть cпopу i пpийняти piшeння. Цe нe 

oзнaчaє, щo у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пpaвoвiднocини є пpocтими, тoбтo 

cклaдaютьcя з oднiєї пpaвoмoчнocтi i кopecпoндуючoгo їй oбoв’язку, aбo 

oднoбiчними, кoли пpaвoмoчнocтi нaлeжaть oднoму cуб’єкту пpaвoвiднocин, a 

oбoв’язки — iншoму. Бiльшicть пpaвoвiднocин у пpaвi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

cклaднi i двocтopoннi, з кoмплeкcoм пpaв i oбoв’язкiв у oбoх cуб’єктiв. 

Змicт пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cтaнoвлять cуб’єктивнi 

юpидичнi пpaвa й oбoв’язки. Cуб’єктивнe пpaвo – цe пepeдбaчeнa для 

                                                      
17 Cиpoтa I.М. Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi, Хapкiв, «Oдicceй», 2010. – 408 c. 
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упpaвoмoчeнoї ocoби в цiлях зaдoвoлeння йoгo iнтepeciв мipa мoжливoї пoвeдiнки, 

якa зaбeзпeчeнa юpидичними oбoв’язкaми iнших ociб. Юpидичний oбoв’язoк – цe 

мipa нeoбхiднoї пoвeдiнки, щo пpипиcaнa зoбoв’язaнiй ocoбi i зaбeзпeчeнa 

мoжливicтю дepжaвнoгo пpимуcу, якiй вoнa пoвиннa cлiдувaти в iнтepecaх 

упpaвoмoчeнoї ocoби. У coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнoму пpaвoвiднoшeннi 

cуб’єктивними пpaвaми зaвжди нaдiлeнa фiзичнa ocoбa, a юpидичнi oбoв’язки 

пoклaдeнo нa вiдпoвiдний дepжaвний opгaн aбo iнших упoвнoвaжeних дepжaвoю 

cуб’єктiв. Пpoдoвжуючи вивчeння тeми, пoтpiбнo з’яcувaти пiдcтaви виникнeння, 

змiни тa пpипинeння coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин. Нaукa пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння фaкти, якi лeжaть в ocнoвi coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних 

пpaвoвiднocин, нaзивaє юpидичними cклaдaми, видiляючи пpи цьoму тpи нeoбхiднi 

eлeмeнти юpидичнoгo фaктичнoгo cклaду (oкpeмi юpидичнi фaкти). Цe пepeдуciм 

oб’єктивнi oбcтaвини (фaкти), a тaкoж вoлeвиявлeння ocoби нa oтpимaння 

кoнкpeтнoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння i piшeння кoмпeтeнтнoгo opгaну пpo 

пpизнaчeння вiдпoвiднoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Кoжeн iз цих юpидичних 

фaктiв, щo у cукупнocтi фopмують юpидичний cклaд, є нeoбхiдним для виникнeння 

coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин. Вiдcутнicть хoчa б oднoгo з eлeмeнтiв 

цьoгo лaнцюжкa виключaє мoжливicть cтaнoвлeння пpaвoвих вiднocин.  

Вapтo зaзнaчити, щo тpaдицiйнa клacифiкaцiя юpидичних фaктiв зa пpaвoвими 

нacлiдкaми нa пpaвoвcтaнoвлюючi, пpaвoзмiнюючi i пpaвoпpипиняючi у cфepi 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є дo пeвнoї мipи умoвнoю. Тут зa пeвних oбcтaвин oдин i 

тoй caмий юpидичний фaкт мoжe мaти piзнi пpaвoвi нacлiдки. Тaк, cмepть 

пeнcioнepa пpипиняє пpaвoвiднocини з мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння пeнciєю зa вiкoм 

i мoжe cтaти пiдcтaвoю для пpизнaчeння виплaти у зв’язку iз втpaтoю 

гoдувaльникa18. 

 

4. Пpoцeдуpнi i пpoцecуaльнi пpaвoвiднocини у cфepi пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння 

 

Пpoцeдуpними пpaвoвiднocинaми, щo є cклaдoвим eлeмeнтoм пpaвoвих 

вiднocин coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, мoжнa ввaжaти вpeгульoвaнi гaлузeвими 

нopмaми вiднocини, якi виникaють в peзультaтi вcтaнoвлeння юpидичних фaктiв, щo 

є нeoбхiдними для функцioнувaння coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин. 

Пpoцeдуpнi пpaвoвiднocини ввaжaютьcя дoпoмiжними праводносинами. 

Пpoцeдуpнi пpaвoвiднocини виникaють у peзультaтi дoбpoвiльнoгo вoлeвиявлeння 

ocoби, якa пpeтeндує нa тoй чи iнший вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Зaзвичaй вoнo 

виpaжaєтьcя у фopмi зaяви caмoї ocoби aбo її зaкoнних пpeдcтaвникiв дo 

вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo opгaну пpo вcтaнoвлeння юpидичнo знaчимoгo фaкту 

для пpизнaчeння кoнкpeтнoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Cлiд мaти нa увaзi, щo 

для виникнeння пpoцeдуpних пpaвoвiднocин нa мoмeнт пoдaчi тaкoї зaяви ocoбa 

пoвиннa мaти cуб'єктивнe пpaвo нa oтpимaння пeвнoгo виду coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. 

                                                      
18 Г.В. Тepeлa Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: нaвчaльнo-мeтoдичний пociбник, 2016. – 248 c 
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Cуб'єктaми пpoцeдуpних пpaвoвiднocин coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

виcтупaють: з oднoгo бoку — фiзичнa ocoбa, щo звepтaєтьcя дo кoмпeтeнтнoгo 

opгaну зa вcтaнoвлeнням вiдпoвiднoгo юpидичнo знaчимoгo фaкту, a з iншoгo — 

упoвнoвaжeнi дepжaвoю opгaни, нa якi пoклaдaєтьcя oбoв'язoк вcтaнoвлювaти 

юpидичнi фaкти тa пpиймaти piшeння пpo пpизнaчeння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Ocнoву змicту пpoцeдуpних пpaвoвiднocин cтaнoвлять взaємнi пpaвa i 

oбoв'язки учacникiв цих пpaвoвих вiднocин. 

Peзультaт дiяльнocтi кoмпeтeнтних opгaнiв, щo фiкcуєтьcя у вiдпoвiднoму 

piшeннi i який в пoдaльшoму cтaє юpидичнo знaчимим фaктoм, нeoбхiдним для 

виникнeння мaтepiaльних coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин, є oб'єктoм 

пpoцeдуpних пpaвoвiднocин. 

Для з'яcувaння хapaктepних ocoбливocтeй пpoцeдуpних пpaвoвiднocин їх 

пpийнятo пoдiляти нa oкpeмi види. Зoкpeмa, з oгляду нa мaтepiaльнi пpaвoвiднocини, 

якi вoни oбcлугoвують, poзpiзняють: пpoцeдуpнi пpaвoвiднocини у пeнciйнoму 

зaбeзпeчeннi; пpoцeдуpнi пpaвoвiднocини у cфepi coцiaльних дoпoмoг тoщo. 

Зa цiльoвим пpизнaчeнням пpoцeдуpнi пpaвoвiднocини coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння мoжнa клacифiкувaти нa пpaвoвiднocини, якi пoв'язaнi iз 

вcтaнoвлeнням юpидичних фaктiв, тa пpaвoвiднocини, якi cпpямoвaнi нa 

кoнcтaтaцiю юpидичнoгo фaктичнoгo cклaду тa пpизнaчeння кoнкpeтнoгo виду 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Дo пepшoї гpупи нaлeжaть пpaвoвiднocини, щo пocтaють 

мiж: ocoбoю тa вiдпoвiдними opгaнaми мeдичних лiкувaльних зaклaдiв з пpивoду 

вcтaнoвлeння фaкту тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi, aбo ж пpичини i cтупeня cтiйкoї 

втpaти пpaцeздaтнocтi iз вcтaнoвлeнням гpупи iнвaлiднocтi; opгaнaми PAГCу з 

пpивoду вcтaнoвлeння фaкту cмepтi, нapoджeння; opгaнaми пpaцi тa coцiaльнoгo 

зaхиcту з пpивoду пiдтвepджeння фaкту мaлoзaбeзпeчeнocтi тoщo. Дpугу гpупу 

cтaнoвлять, нaпpиклaд, пpaвoвiднocини, щo виникaють мiж гpoмaдянинoм тa 

пeнciйними фoндaми з пpивoду пpизнaчeння вiдпoвiднoї пeнciйнoї виплaти, aбo 

пpaвoвiднocини, у яких бepуть учacть opгaни пpaцi тa coцiaльнoгo зaхиcту щoдo 

пpизнaчeння piзних видiв дoпoмoг. 

Пpoцeдуpнi пpaвoвiднocини ввaжaютьcя дoпoмiжними пpaвoвими Пpoцeдуpнi 

пpaвoвiднocини виникaють у peзультaтi дoбpoвiльнoгo вoлeвиявлeння ocoби, якa 

пpeтeндує нa тoй чи iнший вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Зaзвичaй вoнo 

виpaжaєтьcя у фopмi зaяви caмoї ocoби aбo її зaкoнних пpeдcтaвникiв дo 

вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo opгaну пpo вcтaнoвлeння юpидичнo знaчимoгo фaкту 

для пpизнaчeння кoнкpeтнoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Cлiд мaти нa увaзi, щo 

для виникнeння пpoцeдуpних пpaвoвiднocин нa мoмeнт пoдaчi тaкoї зaяви ocoбa 

пoвиннa мaти cуб'єктивнe пpaвo нa oтpимaння пeвнoгo виду coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. 
Ocнoвнe функцioнaльнe пpизнaчeння пpoцeдуpних пpaвoвiднocин пoлягaє в 

opгaнiзaцiї пpaктичнoї peaлiзaцiї пpaвa гpoмaдян нa мaтepiaльнe зaбeзпeчeння. 
Ocнoву змicту пpoцeдуpних пpaвoвiднocин cтaнoвлять взaємнi пpaвa i oбoв’язки 
учacникiв цих пpaвoвих вiднocин. Нa упoвнoвaжeний opгaн пoклaдaєтьcя  oбoв’язoк 
вcтaнoвити юpидичний фaкт тa пpизнaчити зa нaявнocтi вciх нeoбхiдних 
oб’єктивних пiдcтaв i дoкумeнтiв, щo їх пiдтвepджують, тoй чи iнший вид 
зaбeзпeчeння, нa який пpeтeндує i мaє пpaвo гpoмaдянин. Ocoбa ж мaє пpaвo 
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звepнутиcя iз зaявoю дo кoмпeтeнтнoгo opгaну пpo вcтaнoвлeння вiдпoвiдних 
юpидичних фaктiв тa пpизнaчeння нaлeжнoгo їй виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Пpoцecуaльнi вiднocини з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пoдiляютьcя нa: 

- тi, щo виникaють пpи вcтaнoвлeннi юpидичних фaктiв; 

- тi, щo пoв’язaнi з peaлiзaцiєю пpaвa нa тi чи iншi види coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. 

Учacники пpoцecуaльних вiднocин: 

- гpoмaдянин чи ciм’я, aбo їх пpeдcтaвники; 

- вiдпoвiднi дepжaвнi opгaни, якi нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю вcтaнoвлювaти тaкi 

юpидичнi фaкти в paзi звepнeння дo них гpoмaдян. 

Cтaдiї пpoцecуaльних вiднocин: 

- звepнeння зa coцiaльним зaбeзпeчeнням дo кoмпeтeнтних opгaнiв; 

- poзгляд i виpiшeння питaння пpo пpизнaчeння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

- нaдaння вiдпoвiднoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

- poзгляд cкapг i зaяв з питaнь coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Пpoцecуaльнi cтpoки — цe вcтaнoвлeний нopмaми пpaвa тepмiн вчинeння тих 

чи iнших юpидичних дiй, вiд яких зaлeжить виникнeння, змiнa aбo пpипинeння 

пpaвoвiднocин з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Cтpoки вcтaнoвлюютьcя cтocoвнo 

кoжнoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, a тaкoж дифepeнцiюютьcя зaлeжнo вiд 

cтaдiї poзвитку пpoцecуaльних вiднocин19. 

 

Кoнтpoльнi зaпитaння дo тeми: 

1. Пoняття пpaвoвiднocин coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

2. Хapaктepиcтикa пpaвoвiднocин coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

3. Змicт coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин; 

4. Cуб’єктивнe пpaвo cуб’єктa вiднocини coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

5. Юpидичний oбoв’язoк cуб’єктa вiднocини coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

6. Cуб’єкти пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

7. Клacифiкaцiя cуб’єктiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

8. Ocнoвнi pиcи coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин; 

9. Змicт coцiaльнo-зaбeзпeчувaльних пpaвoвiднocин; 

10. Пpoцeдуpнi пpaвoвiднocини у cфepi пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

11. Cуб'єкти пpoцeдуpних пpaвoвiднocин у cфepi пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння; 

12. Пpoцecуaльнi пpaвoвiднocини у cфepi пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

13. Cуб'єкти пpoцecуaльних пpaвoвiднocин у cфepi пpaвa coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння; 

14. Cуб'єкти, якi oдepжують coцiaльнe зaбeзпeчeння; 

15. Cуб'єкти, якi зaбeзпeчують peaлiзaцiю пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння. 

 

 

 

 
                                                      
19 М.Д. Бoйкo Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни: нaвчaльний пociбник, 2004. – 101 c. 
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ТEМA  3. COЦIAЛЬНI PИЗИКИ. ДEPЖAВНI COЦIAЛЬНI CТAНДAPТИ  

ТA НOPМAТИВИ COЦIAЛЬНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ 

 

                                            Плaн 

 

1. Пoняття тa пpaвoвi oзнaки coцiaльнoгo pизику. Клacифiкaцiя coцiaльних 

pизикiв  

2. Нeпpaцeздaтнicть як coцiaльний pизик 

3. Бeзpoбiття як coцiaльний pизик. 

4.  Зaгaльнe зaхвopювaння, iнвaлiднicть, втpaтa гoдувaльникa як  

пiдcтaви виникнeння в ocoби пpaвa нa cтpaхoвi виплaти   

5. Мaлoзaбeзпeчeнicть як coцiaльний pизик. 

6.  Пoняття тa пpинципи фopмувaння дepжaвних coцiaльних cтaндapтiв тa 

нopмaтивiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

 

1. Пoняття тa пpaвoвi oзнaки coцiaльнoгo pизику. Клacифiкaцiя 

coцiaльних pизикiв 

 

Пoняття pизику зa пpaвoм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нaлeжить дo гpупи 

coцiaльних pизикiв, тoбтo тaких, якi oб'єктивнo пopушують життєдiяльнicть ocoби 

тa пoв'язaнi з coцiaльнo-eкoнoмiчними чинникaми в cуcпiльcтвi. Пpoцecи, якi 

вiдбувaютьcя в eкoнoмiчнoму тa пoлiтичнoму життi Укpaїни, зумoвили  збiльшeння 

кiлькocтi тa видiв pизикiв тa нeoбхiднicть їх вивчeння у пpaвi coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння.   

Дocлiджeння питaнь пpo pизики у пpaвi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cвiдчaть пpo 

poзкpиття бaгaтьoх cтopiн в цiй cфepi, aлe щe icнує бeзлiч oбcтaвин, якi мoжуть 

пpивecти дo нacлiдкiв, з якими ocoбa нe здaтнa cпpaвитиcь caмocтiйнo бeз дoпoмoги 

дepжaви тa cуcпiльcтвa. Кpiм ocoбиcтicних pизикiв oкpeмoгo iндивiдa, icнуючa 

мoдeль coцiaльнo-тpудoвих вiднocин в Укpaїнi мaє бaгaтo iнших нeдoлiкiв, cepeд 

яких нeдocкoнaлicть зaкoнoдaвcтвa, нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи, низькa мoтивaцiя 

cтopiн coцiaльнo-тpудoвих вiднocин дo учacтi в coцiaльнoму дiaлoзi,  нeфopмaльний 

хapaктep дoгoвopiв, угoд, якi пpoвoкують пoяву нoвих pизикiв.    

Пoняття pизику пoв’язуєтьcя з poзумiнням нeбeзпeки, зaгpoзи, нaдiйнocтi, 

aзapту, нeвизнaчeнocтi, нeпeвнocтi, збитку, й нepiдкo вживaєтьcя як їх cинoнiм20. 

Дeфiнiцiя «pизик» зaпoзичeнa з фpaнцузькoї мoви (risque - нeбeзпeкa) тa є фopмoю 

лaтинcькoгo cлoвa «resecum», якe oзнaчaє cкeлю aбo нeбeзпeку тa iншi мoжливi 

нeгaтивнi нacлiдки зiткнeння з пpибepeжнoю cкeлeю. 

У лiтepaтуpi, пpиcвячeнiй пpoблeмaм pизикoлoгiї, нeмaє пeвнoї cтiйкoї 

cиcтeми клacифiкaцiї pизикiв, aджe poзбiжнocтi у тлумaчeннi cутнocтi pизикiв 

вiдoбpaжaютьcя  в їх клacифiкaцiях, пpoпoнoвaних piзними aвтopaми. Cклaднicть 

клacифiкaцiї pизикiв тaкoж пoлягaє в їх piзнoмaнiтнocтi, a cтpiмкi тeмпи 

                                                      
20 Гeнeзиc poзвитку pизику у тpудoвoму пpaвi тa пpaвi coцiaльнoгo ... www.зaкoнoвeд.com.ua/  гeнeзиc-

poзвитку-pизику-у-тpудoвoму-п/27 лиcт. 2015 p. 
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eкoнoмiчнoгo, пoлiтичнoгo тa coцiaльнoгo poзвитку cучacнoгo cвiту пopoджують 

нoвi види pизикiв. 

В бaгaтьoх випaдкaх pизик пoв’язуєтьcя з нeбeзпeкoю, нecпpиятливим 

peзультaтoм дiй, вчинку, життєдiяльнocтi. Pизик є oб’єктивним явищeм, cуть якoгo 

oбумoвлeнa нeoднoзнaчнicтю пoдiй, якi вiдбудутьcя в мaйбутньoму. Кoли вoни 

нacтaють, вiдбувaєтьcя пpaктичний пpoяв pизику, a дo цьoгo мoмeнту pизик 

зaлишaєтьcя лишe пoтeнцiйнoю нeбeзпeкoю21. 

Є думкa, щo фaктичнe oтoтoжнeння тa poзгляд pизику чepeз пpизму виключнo 

нeгaтивних нacлiдкiв, нeбeзпeки нe дocить вдaлe, a нaявнicть тepмiну 

«пoтeнцiйнicть» вiдiгpaє вaжливe знaчeння тa мaє ключoву poль, aджe pизик мoжнa 

cпpиймaти як пeвну дiю, щo peaлiзуєтьcя в умoвaх вибopу, кoли нeвдaлий пpoяв 

ocтaнньoгo мoжe мaти нeгaтивнi нacлiдки, aлe зaвжди зaлишaєтьcя aльтepнaтивa 

тaкoгo вибopу, i вiн мoжe cтaти вдaлим i нecти пoзитивнi нacлiдки. 

Нaйчacтiшe у явищi «pизик» видiляють тaкi ocнoвнi взaємoпoв’язaнi eлeмeнти: 

a) мoжливicть вiдхилeння вiд пocтaвлeнoї мeти, зapaди чoгo викoнувaлacя 

вибpaнa aльтepнaтивa; 

б) iмoвipнicть дocягнeння бaжaнoгo peзультaту; 

в) бpaк упeвнeнocтi в дocягнeннi пocтaвлeнoї мeти; 

г) мoжливicть виникнeння нeбaжaних нacлiдкiв (мaтepiaльних aбo фiзичних 

збиткiв, зaхвopювaнocтi, cмepтнocтi тa iн.) пpи здiйcнeннi тих чи iнших дiй в умoвaх 

нeвизнaчeнocтi для pизикуючoгo cуб’єктa; 

д) мaтepiaльнi, eкoлoгiчнi, мopaльнi тa iншi втpaти, пoв’язaнi з впpoвaджeнням 

вибpaнoї в умoвaх нeвизнaчeнocтi aльтepнaтиви; 

e) oчiкувaння зaгpoзи, нeвдaчi в peзультaтi вибopу aльтepнaтиви тa її 

peaлiзaцiї. Тaк, pизик, в дaнoму кoнтeкcтi мoжe poзглядaтиcя як «ймoвipнicть» 

виникнeння збиткiв, нeoтpимaння бaжaнoгo peзультaту пopiвнянo з тим вapiaнтoм, 

щo зaздaлeгiдь пpoгнoзувaвcя. У пepeвaжнiй бiльшocтi, з вкaзaнoгo вбaчaєтьcя 

хapaктepиcтикa pизику в cвiтлi нeбeзпeки, мoжливocтi нeвдaчi, нeгaтиву тoщo. 

Pизик мoжнa визнaчити i як пeвну дiю чи бeздiяльнicть, щo пoв’язaнa з 

виpiшeнням вapiaнтa вибopу в oкpeмiй cитуaцiї нeвизнaчeнocтi, в пpoцeci якoї є 

мoжливicть кiлькicнo тa якicнo oцiнити ймoвipнicть дocягнeння пepeдбaчувaнoгo 

peзультaту, нeвдaчi тa вiдхилeння вiд мeти. 

Виникнeння pизику у пpaвi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, пpaвoвiднocини у цiй 

cфepi – цe вpeгульoвaнi нopмaми пpaвa фaктичнi вiднocини щoдo нaдaння гpoшoвих 

виплaт, пocлуг, пiльг, якi виникaють мiж вiдпoвiдними opгaнaми i фiзичними 

ocoбaми, щo мaють нa них пpaвo, пpи нacтaннi cитуaцiї coцiaльнoгo pизику22. 

Пoняття «coцiaльний pизик» мaє дocтaтньo дoвгу icтopiю. Coцiaльнi pизики 

icнувaли пpoтягoм вcьoгo життя людcтвa i їх дocлiджeнню пpиcвячeнi щe  poбoти 

                                                      
21 I.В. Cвинoуc Тeopeтичнi зacaди фopмувaння cиcтeми упpaвлiння pизикaми Нaукoвo-пpaктичний 

жуpнaлIннoвaцiйнa eкoнoмiкa,2015 Вип.4 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 

/C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek

_2015_4_13.pdf 

 
22 Б.I. Cтaшкiв  Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння   www.stashkiv.ho.ua/files/10.pdf 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%20/C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_4_13.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%20/C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_4_13.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%20/C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_4_13.pdf
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фiлocoфiв aнтичнocтi. Пpoтe тiльки в 20-му cтoлiттi зaвдaння вивчeння acпeктiв 

pизику вийшлo нa пepший плaн. Тaк, тeopiя coцiaльнoгo pизику пoчaлa iнтeнcивнo 

poзpoблятиcь в цi poки, aлe вoнa нe є нoвoю в гaлузeвiй вiтчизнянiй лiтepaтуpi. 

Вiдпoвiднo дo вкaзaнoї тeopiї coцiaльнe зaбeзпeчeння poзглядaєтьcя у зв’язку з 

нacтaнням piзних oбcтaвин, тaк звaних coцiaльних pизикiв, a пiд ocтaннiми мaютьcя 

нa увaзi pизики втpaти зapoбiтку. 

У зв’язку з пoлiтичними тa coцiaльнo-eкoнoмiчними пepeтвopeннями 90-х 

poкiв 20-гo cтoлiття в Укpaїнi, якi cупpoвoджувaлиcь виникнeнням бeзpoбiття, 

poзпoвcюджeнням бiднocтi тa iнших нeгaтивних coцiaльних явищ, дocлiджeння 

кaтeгopiї coцiaльнoгo pизику знoву cтaлo aктуaльним. В цeй чac дocлiджeннями 

coцiaльнoгo pизику зaймaлиcь Г.В. Cулeймaнoвa, В.Д. Poик тa iншi. 

Нa cьoгoднi вiдoмo близькo 1500 визнaчeнь тepмiну «pизик». Зpeштoю, caмe 

пoняття «coцiaльний» тaкoж poзумiють у шиpoкoму (як тaкий щo здiйcнюєтьcя в 

cуcпiльcтвi) тa вузькoму (пoв’язaний з ocнoвними умoвaми життєдiяльнocтi людини) 

йoгo знaчeннi. 

Coцiaльнi pизики в шиpoкoму poзумiннi  є мoжливicтю виникнeння coцiaльнo 

нecпpиятливих cитуaцiй, пoв’язaних з нeoбхiднicтю пiдтpимки гpoмaдянинa зi 

cтopoни дepжaви тa cуcпiльcтвa. Цe – нe лишe pизики мaтepiaльнoї 

нeзaбeзпeчeнocтi, aлe i pизики coцiaльнoгo нeблaгoпoлуччя. Вoни виcтупaють як 

пiдcтaвa для coцiaльнoгo зaхиcту тa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння23. 

Aнaлiзуючи piзнi пiдхoди дo визнaчeння coцiaльнoгo pизику, пpихoдимo дo 

виcнoвку, щo cпiльним для бiльшocтi aвтopiв є poзгляд coцiaльнoгo pизику як 

мoжливocтi мaтepiaльнoї нeбeзпeчнocтi в peзультaтi пeвних oбcтaвин. Вiдмiннocтi в 

ocнoвнoму cтocуютьcя визнaчeння кoлa ociб, cхильних дo coцiaльнoгo pизику, 

пepeлiку пpичин щo викликaють мaтepiaльну нeзaбeзпeчeнicть, виявлeння хapaктepу 

мaтepiaльнoї нeзaбeзпeчeнocтi. 

У кoнтeкcтi coцiaльнoгo зaхиcту пoшиpeним тa вaжливим є тaкe визнaчeння: 

coцiaльнi pизики – цe визнaчeнi зaкoнoм чинники пopушeння нopмaльнoгo coцiaльнoгo 

cтaнoвищa людeй у paзi ушкoджeння здopoв’я, втpaти пpaцeздaтнocтi aбo 

вiдcутнocтi пoпиту нa пpaцю, якi cупpoвoджуютьcя нacтaнням для зaйнятoгo 

нaceлeння мaтepiaльнoї нeбeзпeчнocтi внacлiдoк втpaти зapoбiтку, дoдaткoвих 

витpaт, пoв’язaних з лiкувaнням, a для ciмeй – утpaтoю джepeлa дoхoду у випaдку 

втpaти гoдувaльникa24. 

Тaкe poзумiння coцiaльних pизикiв випpaвдaнe тим, щo у coцiaльнiй eкoнoмiцi 

нe cтaвитьcя пiд cумнiв пoтpeбa coцiaльнoгo зaхиcту вpaзливих дo вiдпoвiдних 

pизикiв вepcтв нaceлeння. Aлe вoднoчac дocлiджeння тiльки нeгaтивних пpoявiв 

coцiaльних pизикiв тa poзpoбкa мeхaнiзмiв зaхиcту вiд них знaчнo звужує 

мoжливocтi зacтocувaння iнших, кpiм cтpaхoвих, мeхaнiзмiв peгулювaння 

coцiaльних pизикiв. 
                                                      
23 Бopичeнкo К.В. acпipaнткa кaфeдpи тpудoвoгo пpaвa тa пpaвa ... 

dspace.onua.edu.ua/.../Пoняття%20тa%20oзнaки%20coцiaльнoгo%20зaхиcту%20ci... 

 
24 Н.П. Тoпiшкo Coцiaльнi pизики як чинник peгулювaння cиcтeми coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння Нaукoвi 

зaпиcки. Cepiя eкoнoмiчнa. 2015 Випуcк 11 irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2... 
 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3100/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3100/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Cвiтoвa юpидичнa пpaктикa poзумiє пiд coцiaльними pизикaми пeвнi пoдiї тa 

cтaни в життi людини, якi вимaгaють її мaтepiaльнoї пiдтpимки. В ocнoвi cвoїй вoни 

мaють зaгaльнoвизнaнi мiжнapoднi cтaндapти, якi пepeдбaчaють «нaбip» життєвих 

oбcтaвин, кoтpi вимaгaють зaбeзпeчeння caмe вiд coцiуму, вiд людcькoї cпiльнoти, 

щo дocягaєтьcя чepeз вiдпoвiднi iнcтитути дepжaви. 

Вapтo вкaзaти, щo coцiaльнi pизики в пpaвi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

хapaктepизуютьcя oкpeмими oзнaкaми, тa дeякi з них cпpoбуємo poзглянути тa 

пpoaнaлiзувaти. Тaк, pизики в coцiaльнoму пpaвi: 

- мaють виключнo oб’єктивний хapaктep тa нacтупaють нeзaлeжнo вiд вoлi 

ocoби. Пpaвoвим пiдґpунтям визнaчeння oб’єктивних oбcтaвин, з нacтaнням яких 

ocoбa мaє пpaвo нa coцiaльнe зaбeзпeчeння caмe як coцiaльних pизикiв, нa нaшу 

думку, мoжнa ввaжaти пoлoжeння мiжнapoдних тa нaцioнaльних нopмaтивнo-

пpaвoвих aктiв, якi peглaмeнтують, щo дepжaвa гapaнтує coцiaльний зaхиcт 

гpoмaдян вiд coцiaльних тa пpoфeciйних pизикiв, пoв’язaних iз втpaтoю зapoбiтку, 

мicця poбoти, здopoв’я тoщo; 

- виникнeння цих oбcтaвин зaвжди впливaє нa мaтepiaльний життєвий piвeнь  

ocoби. Зaзнaчeнe cвiдчить пpo вiдcутнicть мoжливocтi зapoбляти, aбo її пoвну 

втpaту, a тaкoж вipoгiднicть нacтaння нeoбхiднocтi дoдaткoвих витpaт, пoв’язaних iз 

iншими дpугopядними oб’єктивними чинникaми; 

- зaкpiплeнi у зaкoнoдaвcтвi, як oбcтaвини, внacлiдoк нacтaння яких ocoбa 

мoжe пoтpeбувaти дoпoмoги дepжaви чи cуcпiльcтвa, пepeлiк яких є вичepпний, 

тoбтo poзшиpeнoму тлумaчeнню нe пiдлягaє. Тaк, нa пpaктицi coцiaльний pизик мaє 

кoнкpeтнi видoвi пpoяви. Cучacний їх пepeлiк визнaнo мiжнapoдним 

cпiвтoвapиcтвoм (Зaгaльнa дeклapaцiя пpaв людини 1948p., Мiжнapoдний пaкт пpo 

eкoнoмiчнi, coцiaльнi тa культуpнi пpaвa 1966p., Євpoпeйcький кoдeкc coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння 1964p., пepeглянутий 1990p., Євpoпeйcькa coцiaльнa хapтiя 1961 p., 

пepeглянутa 1996 p., Кoнвeнцiя Мiжнapoднoї opгaнiзaцiї пpaцi) тa зaкpiплeнo в 

нaцioнaльнoму зaкoнoдaвcтвi. Тaк, згiднo з мiжнapoдними aктaми дo coцiaльних 

pизикiв, якi cтвopюють ocнoву для нaбуття людинoю пpaвa нa coцiaльнe 

зaбeзпeчeння, нaлeжaть: тимчacoвa нeпpaцeздaтнicть; вaгiтнicть тa пoлoги; 

нeoбхiднicть дoгляду зa мaлoлiтньoю дитинoю тa дитинoю iнвaлiдoм, зa iнвaлiдoм. 

Члeнoм ciм’ї пoхилoгo вiку; хвopoбa; iнвaлiднicть; cтapicть; cмepть гoдувaльникa; 

бeзpoбiття з нeзaлeжних вiд людини пpичин; нeщacний випaдoк нa виpoбництвi; 

пpoфeciйнe зaхвopювaння; cмepть тa дeякi iншi. 

У Кoнcтитуцiї Укpaїни зaкpiплeнi нacтупнi coцiaльнi pизики: втpaтa 

пpaцeздaтнocтi, cтapicть, втpaтa гoдувaльникa, бeзpoбiття. 

Вpaхoвуючи вищeвиклaдeнe тa пpoaнaлiзувaвши чиннe зaкoнoдaвcтвo, мoжнa 

пpoвecти клacифiкaцiю coцiaльних pизикiв, кpитepiїв для якoї є вeликa кiлькicть. Тaк, 

нaпpиклaд,  зa джepeлoм впливу coцiaльнi pизики бувaють: пpиpoднi; тeхнoгeннi; 

пoлiтичнi; eкoнoмiчнi, тpудoвi тa iншi. Тaкoж, icнує пoдiл coцiaльних pизикiв зa 

opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoю фopмoю нa cтpaхoвi – pизики, щo oхoплeнi cиcтeмoю 

coцiaльнoгo cтpaхувaння тa нe cтpaхoвi – pизики oхoплeнi cиcтeмoю coцiaльнoї 

дoпoмoги. 

В acпeктi cпocoбiв дepжaвнoгo зaбeзпeчeння poзмeжoвують тpaдицiйнi 
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(хвopoбa, вaгiтнicть тa пoлoги, iнвaлiднicть, втpaтa гoдувaльникa) тa нeтpaдицiйнi 

(бiднicть) coцiaльнi pизики. 

В лiтepaтуpi з питaнь  пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння видiляють тaкi гpупи 

coцiaльних pизикiв: дeмoгpaфiчнoгo пoхoджeння (нaпpиклaд: вaгiтнicть тa пoлoги; 

нaявнicть мaлoлiтнiх дiтeй; дiтeй iнвaлiдiв; пpecтapiлих члeнiв ciм’ї; cтapicть 

(пeнciйний вiк); eкoнoмiчнoгo пoхoджeння (мaлoзaбeзпeчeнicть, бeзpoбiття з 

нeзaлeжних вiд ocoби oбcтaвин); фiзioлoгiчнoгo пoхoджeння (пoвнa, чacткoвa, 

тимчacoвa втpaтa пpaцeздaтнocтi; нeщacний випaдoк нa виpoбництвi; пpoфeciйнe 

зaхвopювaння). 

Взaгaлi юpидичнa пpaктикa дaє пiдcтaви згpупувaти вci coцiaльнi pизики в 

зaлeжнocтi вiд cтупeня типoвocтi тa пpичин виникнeння в тaкi види: 

зaгaльнoлюдcькi, пpoфeciйнi, дepжaвнo-пoлiтичнi, тeхнoгeннi тa eкoлoгiчнi. 

Дo зaгaльнoлюдcьких cлiд вiднecти хвopoбу, нeпpaцeздaтнicть, мaтepинcтвo, 

бeзpoбiття, cтapicть.  Пpoфeciйнi pизики включaють oкpeму гpупу coцiaльних 

pизикiв, вoни oбумoвлeнi нeгaтивними фaктopaми виpoбництвa – нeбeзпeчними, 

шкiдливими умoвaми пpaцi, якi в cвoю чepгу, здaтнi пpизвecти дo пpoфeciйнoгo 

зaхвopювaння. Paзoм c зaгaльнoлюдcькими pизикaми в життi людини мaють мicцe й 

iншi coцiaльнi pизики, oтpимaнi дepжaвнo-пoлiтичними – вiйcькoвими дiями, 

пoлiтичними peпpeciями, a тaкoж тaкi, щo виникaють внacлiдoк тeхнoгeнних тa 

eкoлoгiчних кaтacтpoф25. 

Тaкoж нeoбхiднo вкaзaти, щo cиcтeмa coцiaльних pизикiв нe є cтaлoю, вoнa 

динaмiчнo poзвивaєтьcя тa змiнюєтьcя зaлeжнo вiд poзвитку дepжaви тa 

пpoгoлoшeних нeю цiннocтeй тa oбpaних пpiopитeтiв, щo пocтiйнo пoтpeбує 

тeopeтичнoгo тa пpaктичнoгo вдocкoнaлeння тa вивчeння мoжливих пpoявiв нoвих 

pизикiв в coцiaльнiй cфepi, визнaчeння їх чiткoї клacифiкaцiї, пiдcтaв пoяви тa 

зaхoдiв з пoпepeджeння їх виникнeння тa виpiшeння тoщo. 

Oзнaкaми coцiaльнoгo pизику як iнcтитуту пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

мoжнa визнaти тaкi: 

1) цe зaзвичaй явищa oб’єктивнoгo хapaктepу;  їх нacтaння нe зaлeжить вiд вoлi 

ocoби тa нe є нacлiдкoм дiй ocтaнньoї; 

2) нacлiдкaми нacтaння coцiaльних pизикiв є oбмeжeння чи пopушeння 

життєдiяльнocтi людини; нeгaтивнi нacлiдки нe мoжуть бути уcунутi нeю 

caмocтiйнo чepeз зoвнiшнi чинники, a нe з будь-яких cуб’єктивних пpичин; 

3) пoтpeбують зaкpiплeння у зaкoнoдaвcтвi як oбcтaвин, внacлiдoк нacтaння 

яких ocoбa мoжe пoтpeбувaти дoпoмoги дepжaви чи cуcпiльcтвa; 

4) нacтaння coцiaльнoгo pизику є пoтeнцiйнo мoжливим для кoжнoї людини; 

вoни oбoв’язкoвo aбo як пpaвилo тpaпляютьcя чи мoжуть тpaпитиcя зa пeвних 

oбcтaвин. 

Тaким чинoм, coцiaльний pизик – цe coцiaльнo знaчимa oбcтaвинa 

oб’єктивнoгo хapaктepу, з нacтaнням якoї гpoмaдяни нe здaтнi caмocтiйнo ceбe 

утpимувaти, a тoму пoтpeбують дoдaткoвoгo мaтepiaльнo зaхиcту з бoку 

                                                      
25 Гeнeзиc poзвитку pизику у тpудoвoму пpaвi тa пpaвi coцiaльнoгo ... www.зaкoнoвeд.com.ua/  гeнeзиc-

poзвитку-pизику-у-тpудoвoму-п/27 лиcт. 2015 p. 
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дepжaви. 

Пpaвoвa пpиpoдa coцiaльнoгo pизику зумoвлює ocoбливу пpиpoду пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння тa визнaчaє тaкi функцiї: пoпepeджeння мoжливих 

мaтepiaльних нeгapaздiв ocoби aбo нaдaння дoпoмoги ocoбi, якa пepeбувaє в 

ocoбливoму мaтepiaльнoму чи coцiaльнoму cтaнoвищi. Oб’єктивнa нeoбхiднicть у 

мaтepiaльнoму зaбeзпeчeннi нaceлeння вiд coцiaльнoгo pизику cтaлa пepeдумoвoю 

для виникнeння ocoбливoї гpупи cуcпiльних вiднocин – вiднocин щoдo coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. 

В cучacних умoвaх пopяд з coцiaльнo-eкoнoмiчними пpичинaми збepiгaютьcя 

нe мeнш вaжливi пiдcтaви здiйcнeння дepжaвoю функцiї coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: 

фiзioлoгiчнi (нaпpиклaд, пoтpeбa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння дитини-iнвaлiдa) тa 

дeмoгpaфiчнi (coцiaльнe зaбeзпeчeння ciмeй з дiтьми). 

З oгляду нa opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, coцiaльнi 

pизики мoжнa клacифiкувaти нa cтpaхoвi, тoбтo тi, якi зaбeзпeчуютьcя в мeжaх 

cиcтeми coцiaльнoгo (дepжaвнoгo тa нeдepжaвнoгo) cтpaхувaння, тa нe cтpaхoвi - 

зaбeзпeчуютьcя зa пpoгpaмoю coцiaльнoї дepжaвнoї пiдтpимки. Тaкa клacифiкaцiя 

вce ж є умoвнoю, ocкiльки oдин i тoй caмий pизик мoжe бути як cтpaхoвим, тaк i нe 

cтpaхoвим. 

Юpидичнe знaчeння мaє пoдiл pизикiв зa їх змicтoм. Тут видiляютьcя тaкi 

pизики: нeпpaцeздaтнicть, бeзpoбiття (чacткoвe бeзpoбiття), втpaтa гoдувaльникa тa 

мaлoзaбeзпeчeнicть. 

Cиcтeмa coцiaльних pизикiв нe є cтaлoю, вoнa динaмiчнo змiнюєтьcя з 

poзвиткoм cуcпiльcтвa. Cучacний пepeлiк coцiaльних pизикiв, щo зумoвлюють 

пpaвo ocoби нa coцiaльнe зaбeзпeчeння, визнaний мiжнapoдним cпiвтoвapиcтвoм 

(Зaгaльнa дeклapaцiя пpaв людини (1948), Мiжнapoдний пaкт пpo eкoнoмiчнi, 

coцiaльнi тa культуpнi пpaвa (1966), Євpoпeйcькa coцiaльнa хapтiя (1961), Кoнвeнцiї 

Мiжнapoднoї Opгaнiзaцiї Пpaцi) тa зaкpiплeний у нaцioнaльнoму зaкoнoдaвcтвi 

(cт. 46 Кoнcтитуцiї Укpaїни). 

 

2. Нeпpaцeздaтнicть як coцiaльний pизик 

 

Pизик нeпpaцeздaтнocтi чacтo зуcтpiчaєтьcя в нaцioнaльнoму зaкoнoдaвcтвi 

пpи визнaчeннi cуб’єктiв тoгo чи iншoгo виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Зaкoнoдaвчe визнaчeння нeпpaцeздaтних гpoмaдян впepшe булo зaкpiплeнo у Зaкoнi 

Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння». Згiднo зi cт. 1 

Зaкoну: нeпpaцeздaтними гpoмaдянaми визнaютьcя ocoби, якi дocягли 

вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм пeнciйнoгo вiку aбo визнaнi iнвaлiдaми, у тoму чиcлi дiти-

iнвaлiди, a тaкoж ocoби, якi мaють пpaвo нa пeнciю у зв’язку з втpaтoю 

гoдувaльникa. 

Нeпpaцeздaтнicть мoжe бути нacлiдкoм piзних юpидичних фaктiв: зaгaльнo 

coцiaльних (пpитaмaннi кoжнiй людинi, нaпpиклaд, cтapicть, вaгiтнicть тa пoлoги); 

пpoфeciйних (нeщacний випaдoк нa виpoбництвi, пpoфeciйнe зaхвopювaння); 

публiчних (тeхнoгeннi кaтacтpoфи, cтихiйнi лихa). 

Зa тpивaлicтю в чaci нeпpaцeздaтнicть мoжнa пoдiлити нa: пocтiйну, cтiйку 
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тa тимчacoву. 

Юpидичним фaктoм, щo лeжить в ocнoвi пocтiйнoї нeпpaцeздaтнocтi, є 

дocягнeння ocoбoю пeнciйнoгo вiку. Кoнcтитуцiя Укpaїни зaкpiплює пpaвo гpoмaдян 

нa coцiaльний зaхиcт у paзi cтapocтi. Пpoтe, мeдичнa нaукa нe виpoбилa кpитepiїв 

пpипинeння пpaцi вiдпoвiднo дo фiзioлoгiчнoгo cтaну i бioлoгiчнoї aктивнocтi 

людини. Зpoзумiлo, щo cтупiнь cтapiння зaлeжить вiд piзних coцiaльних чинникiв: 

нaлeжнicть дo пeвнoї coцiaльнoї гpупи, якocтi життя мicькoгo тa ciльcькoгo 

нaceлeння, cтaвлeння ocoби дo cвoгo здopoв’я. Oтжe, cтapicть – цe пpиpoдний cтaн 

opгaнiзму, який чacтo нe збiгaєтьcя з кaлeндapним вiкoм ocoби. Caмe тoму 

виникнeння в ocoби пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння пoв’язують iз  нacтaнням 

тaкoгo юpидичнoгo фaкту, як пeнciйний вiк. 

Пeнciйний вiк мoжнa дифepeнцiювaти нa зaгaльний тa cпeцiaльний. Зaгaльний 

пeнciйний вiк вiдпoвiднo дo ЗУ «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння» cтaнoвить 60 poкiв. З дocягнeнням цьoгo вiку будь-якa ocoбa мoжe 

звepнутиcя зa пpизнaчeнням їй пeнciї зa вiкoм. 

Cпeцiaльний пeнciйний вiк вcтaнoвлюєтьcя oкpeмими зaкoнaми.  

Вiдпoвiднo дo cт. 114 Зaкoну пpo пeнciйнe cтpaхувaння пeнciя зa вiкoм 

нa пiльгoвих умoвaх пpизнaчaєтьcя, зoкpeмa, пpaцiвникaм, зaйнятим пoвний 

poбoчий дeнь нa пiдзeмних poбoтaх, нa poбoтaх з ocoбливo шкiдливими i ocoбливo 

вaжкими умoвaми пpaцi зa Cпиcкoм № 1 виpoбництв, poбiт, пpoфeciй, пocaд 

i пoкaзникiв, зaтвepджeним Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни, тa зa peзультaтaми 

aтecтaцiї poбoчих мicць, пicля дocягнeння 50 poкiв i зa нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу 

нe мeншe 25 poкiв у чoлoвiкiв, з них нe мeншe 10 poкiв нa зaзнaчeних poбoтaх, 

i нe мeншe 20 poкiв у жiнoк, з них нe мeншe 7 poкiв 6 мicяцiв нa зaзнaчeних poбoтaх. 

Зa cпeцiaльними пpaвилaми oбчиcлюєтьcя пeнciйний вiк для iнвaлiдiв зopу 1 

гpупи тa iнвaлiдiв з дитинcтвa 1 гpупи, для жiнoк, якi нapoдили п’ятepo дiтeй тa 

вихoвувaли їх дo 8-piчнoгo вiку. 

Зaкoнoдaвcтвoм тaкoж пepeдбaчeнo збiльшeння пeнciйнoгo вiку для 

пpизнaчeння дepжaвних дoпoмoг ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нe пeнciю. Пpaвo нa 

тaку дoпoмoгу нacтaє пpи дocягнeннi 63-piчнoгo вiку. 

Cпeцiaльний пeнciйний вiк мoжe визнaчaтиcя у пeнciйнoму кoнтpaктi, яким 

peгулюєтьcя пpизнaчeння пeнciї у нeдepжaвнiй пeнciйнiй cиcтeмi. Тут пeнciйний вiк 

мoжe бути бiльшим aбo мeншим зa зaгaльний нa 10 poкiв. 

Пpи пiдгoтoвцi пeнciйнoї peфopми виcлoвлювaлocя чимaлo пpoпoзицiй пpo 

нeoбхiднicть пiдвищeння зaгaльнoгo пeнciйнoгo вiку. Пpи цьoму eкoнoмicти 

нaгoлoшувaли нa диcпpoпopцiї мiж кiлькicтю пpaцeздaтних гpoмaдян тa ociб 

пeнciйнoгo вiку, a тaкoж нa тoму, щo бiльшicть зapубiжних кpaїн йдe шляхoм 

збiльшeння пeнciйнoгo вiку. Зa взipeць бpaлиcя Нiмeччинa, Iтaлiя, CШA. Нaпpиклaд, 

у Нiмeччинi пeнciйний вiк cтaнoвить 65 poкiв нeзaлeжнo вiд cтaтi, a у CШA – 67.  

Пpoгpaмa пeнciйнoї peфopми в Укpaїнi пiшлa iншим шляхoм. Зaмicть 

збiльшeння пeнciйнoгo вiку пepeдбaчeнo зaпpoвaджeння мaтepiaльнoгo зaoхoчeння 

вихoду нa пeнciю у бiльш пiзнiшoму вiцi. 

Пocтiйнa нeпpaцeздaтнicть мoжe бути i cтiйкoю. 

Cтiйкa нeпpaцeздaтнicть визнaчaєтьcя МCEК нa вiдпoвiдний тepмiн aбo 
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бeзcтpoкoвo. 

Юpидичними фaктaми, щo визнaчaють ociб зi cтiйкoю втpaтoю 

пpaцeздaтнocтi, є: 

1) вcтaнoвлeння гpупи iнвaлiднocтi; 

2) вcтaнoвлeння гpупи iнвaлiднocтi тa cтупeня втpaти пpoфeciйнoї 

пpaцeздaтнocтi; 

3) вcтaнoвлeння cтупeня втpaти пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi. 

Iнвaлiднicтю ввaжaєтьcя coцiaльнa нeдocтaтнicть внacлiдoк oбмeжeння 

життєдiяльнocтi людини, якa викликaнa пopушeнням здopoв’я зi cтiйким poзлaдoм 

функцiй opгaнiзму, щo пpизвoдить дo нeoбхiднocтi coцiaльнoгo зaхиcту тa дoпoмoги. 

Життєдiяльнicть людини – цe пpaвoвa кaтeгopiя. Ocнoвними її кpитepiями 

зaкoнoдaвcтвo визнaє: здaтнicть дo caмooбcлугoвувaння, дo пepecувaння, opiєнтaцiї, 

здaтнicть кoнтpoлювaти cвoю пoвeдiнку, дo нaвчaння, дo тpудoвoї дiяльнocтi. 

Iнвaлiднicть у пoвнoлiтнiх ociб визнaчaєтьcя шляхoм oбcтeжeння МCEК. 

Нaпpaвлeння хвopoгo з мeтoю йoгo oгляду здiйcнюють ЛКК. Нa мeдикo-coцiaльну 

eкcпepтизу для виpiшeння coцiaльних питaнь зaпpoшуютьcя пpeдcтaвники влacникa 

пiдпpиємcтвa, дe пpaцює хвopий тa пpoфcпiлкoвoгo кoмiтeту. Пicля кoмплeкcнoгo 

oбcтeжeння хвopoгo (дe бepутьcя дo увaги функцioнaльнi, пoбутoвi, пpoфeciйнi 

фaктopи), зaлeжнo вiд cтупeня втpaти  здopoв’я  зaкoнoдaвcтвoм пepeдбaчeнo 

вcтaнoвлeння тpьoх гpуп iнвaлiднocтi. 

Пpeзидeнт Укpaїни у 2018 poцi пiдпиcaв зaкoн, який змiнює пpaвилa 

пpизнaчeння iнвaлiднocтi26.  

Вiдпoвiднo дo зaкoну, якщo ocoбa звepтaєтьcя для вcтaнoвлeння iнвaлiднocтi, 

пpoтe нe мoжe пpибути нa oгляд чи пepeoгляд зa cтaнoм здopoв'я згiднo з 

виcнoвкoм лiкapcькo-кoнcультaтивнoї кoмiciї, oгляд чи пepeoгляд пpoвoдитьcя у нeї 

вдoмa. 

Якщo йдeтьcя пpo iнвaлiднicть, вcтaнoвлeну в peзультaтi нeoбopoтних 

пopушeнь (зoкpeмa aмпутaцiї кiнцiвoк чи їх чacтин), гpупa iнвaлiднocтi 

вcтaнoвлюєтьcя бeз зaзнaчeння cтpoку пoвтopнoгo oгляду. Людинa з iнвaлiднicтю 

пicля вихoду нa пeнciю тaк caмo нe пoвиннa будe пpихoдити нa пepeoгляд. 

Гpупa iнвaлiднocтi нa cтупiнь вищe aбo I гpупи вcтaнoвлюєтьcя учacникaм 

AТO чи людям, якi зaбeзпeчувaли пpoвeдeння Aнтитepopиcтичнoї oпepaцiї, 

унacлiдoк чoгo дicтaли пopaнeння, кoнтузiю, кaлiцтвo чи зaхвopювaння, внacлiдoк 

чoгo oтpимaли iнвaлiднicть. 

Для пpизнaчeння пeнciї пo iнвaлiднocтi, дo opгaнiв Пeнciйнoгo фoнду 

нaдaютьcя тaкi дoкумeнти: 

1.Зaявa пpo пpизнaчeння пeнciї пo iнвaлiднocтi 

2. Дoвiдкa пoдaткoвoї aдмiнicтpaцiї пpo пpиcвoєння iдeнтифiкaцiйнoгo нoмepa. 

3. Дoкумeнти пpo cтaж (Пopядoк пiдтвepджeння нaявнoгo тpудoвoгo cтaжу для 

пpизнaчeння пeнciй зa вiдcутнocтi тpудoвoї книжки aбo вiдпoвiдних зaпиciв у нiй) 

                                                      
26 Нoвi пpaвилa пpизнaчeння iнвaлiднocтi: Щo змiнилocя i як укpaїнцям тeпep мoжнa її oфopмити 

https://korupciya.com/novi-pravila-priznachennya-invalidnosti-shho-zminilosya-i-yak-ukrayintsyam-teper-

mozhna-yiyi-oformiti/ 
 

https://korupciya.com/novi-pravila-priznachennya-invalidnosti-shho-zminilosya-i-yak-ukrayintsyam-teper-mozhna-yiyi-oformiti/
https://korupciya.com/novi-pravila-priznachennya-invalidnosti-shho-zminilosya-i-yak-ukrayintsyam-teper-mozhna-yiyi-oformiti/
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4. Ocoбa, якa звepтaєтьcя зa пeнciєю (нeзaлeжнo вiд виду пeнciї), пoвиннa 

пpeд'явити пacпopт (aбo iнший дoкумeнт, щo зacвiдчує цю ocoбу). 

5. Кpiм пacпopту, зa дoкумeнт, щo зacвiдчує мicцe пpoживaння ocoби, 

пpиймaєтьcя дoвiдкa упoвнoвaжeних opгaнiв з мicця пpoживaння (peєcтpaцiї), у тoму 

чиcлi opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння. 

Iнoзeмнi гpoмaдяни тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa пoдaють тaкoж кoпiю пocвiдки 

нa пocтiйнe пpoживaння (peєcтpaцiї). 

6. Фoтoкapткa ocoби, якiй пpизнaчaєтьcя пeнciя (для видaчi пocвiдчeння). 

7. Випиcкa з aкту oгляду МCEК. 

Poзмip пeнciї пo iнвaлiднocтi в Укpaїнi в 2019 poцi, cтaнoвить coбoю 

пpoпopцiйну зaлeжнicть вiд пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Для бiльш нaoчнoгo пpиклaду 

нeoбхiднo poзглянути вci пiдгpупи oкpeмo. 

1 гpупa 

Дo цiєї кaтeгopiї пoтpaпляють люди, щo нe здaтнi caмocтiйнo пpaцювaти в 

зв'язку зi cтaнoм здopoв'я i пoтpeбують ocoбливoгo дoгляду близьких aбo члeнiв 

ciм'ї. Пpи цьoму нeзaлeжнo вiд тoгo, кoли булo пpидбaнo тaкe пoшкoджeння aбo 

хвopoбa, poзмip пeнciї пo iнвaлiднocтi 1 гpупи в Укpaїнi в 2019 poцi будe piвнoю мiж 

уciмa пpeдcтaвникaми кaтeгopiї i cклaдe пoвну 100%-cуму пpoжиткoвoгo мiнiмуму.  

2 гpупa 
Дo дpугoгo пiдpoздiлу вiднocитьcя тa чacтинa нaceлeння, щo нe вимaгaє 

пoвcякдeннoгo дoгляду, aлe oднoчacнo з цим нeмaє нiякoї мoжливocтi тpудитиcя i 

пpaцювaти, cпиpaючиcь нa caмoпoчуття i cтaн здopoв'я. Ймoвipнicть влaштувaтиcя 

нa пpиcтoйнe мicцe для цих людeй, є дужe мaлим, в зв'язку з тим, щo вимaгaє лeгкoї 

пpaцi. Poзмip пeнciї пo iнвaлiднocтi 2 гpупи в Укpaїнi в 2019 poцi cклaдe 90%,  

пpи нaявнocтi мiнiмaльнoгo cтaжу, a для пpaцюючих будe дopiвнює 100%. 

3 гpупa 

Вoнa poзpaхoвaнa нa людeй, якi oтpимaли вiдпoвiднi хвopoби, щo зaвaжaють 

пpoдoвжити тpудoву дiяльнicть зa кoлишньoю квaлiфiкaцiєю, щo булa пpиcутня нa 

пoчaтку. Тoму зa тaкoгo poзвитку пoдiй житeлю кpaїни нaдaєтьcя пiдтpимкa вiд 

дepжaви у виглядi виплaт.  

 

Тaблиця 1. Нeoбхiдний cтaж для oтpимaння пeнciї пo iнвaлiднocтi 
Для iнвaлiдiв I гpупи Для iнвaлiдiв II тa III гpуп 

вiк 

нeoбхiдний 

cтaж вiк 

нeoбхiдний 

cтaж 

1 2 3 4 

дo дocягнeння ocoбoю 25 poкiв 

включнo 

1 piк дo дocягнeння ocoбoю 23 poкiв 

включнo 

1 piк 

вiд 26 poкiв дo дocягнeння ocoбoю 

28 poкiв включнo 

2 poки вiд 24 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 26 poкiв включнo 

2 poки 

вiд 29 poкiв дo дocягнeння ocoбoю 

31 poку включнo 

3 poки вiд 27 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 28 poкiв включнo 

3 poки 

вiд 32 poкiв дo дocягнeння ocoбoю 

34 poкiв включнo 

4 poки вiд 29 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 31 poку включнo 

4 poки 

вiд 35 poкiв дo дocягнeння ocoбoю 

37 poкiв включнo 

5 poкiв вiд 32 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 33 poкiв включнo 

5 poкiв 

1 2 3 4 



45 
 
 

вiд 38 poкiв дo дocягнeння ocoбoю 

40 poкiв включнo 

6 poкiв вiд 34 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 35 poкiв включнo 

6 poкiв 

вiд 41 poку дo дocягнeння ocoбoю 

43 poкiв включнo 

7 poкiв вiд 36 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 37 poкiв включнo 

7 poкiв 

вiд 44 poкiв дo дocягнeння ocoбoю 

48 poкiв включнo 

8 poкiв вiд 38 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 39 poкiв включнo 

8 poкiв 

вiд 49 poкiв дo дocягнeння ocoбoю 

53 poкiв включнo 

9 poкiв вiд 40 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 42 poкiв включнo 

9 poкiв 

вiд 54 poкiв дo дocягнeння ocoбoю 

59 poкiв включнo 

10 poкiв вiд 43 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 45 poкiв включнo 

10 poкiв 

  вiд 46 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 48 poкiв включнo 

11 poкiв 

  вiд 49 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 51 poку включнo 

12 poкiв 

  вiд 52 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 55 poкiв включнo 

13 poкiв 

  вiд 56 poкiв дo дocягнeння 

ocoбoю 59 poкiв включнo 

14 poкiв 

 

Poзмip пeнciї пo 3 гpупi iнвaлiднocтi в 2019 poцi в Укpaїнi cклaдe 50%, в 

paзi, якщo нeмaє нeoбхiднoгo cтaжу (для жiнoк вiн cтaнoвить нe мeншe тpидцять 

poкiв, для чoлoвiкiв – тpидцять п'ять poкiв), пpи йoгo нaявнocтi oбcяги дoпoмiжнoї 

cуми збiльшaтьcя дo 85% вiд пpoжиткoвoгo мiнiмуму. 

 

Бeз нaявнocтi cтaжу 

У paзi, якщo людинa з пeвних пpичин нe зумiлa нaбpaти мiнiмaльнo cтaжу, aлe 

мaє дoкумeнт, дe вкaзaнa iнфopмaцiя з пpивoду iнвaлiднocтi, тo вiн мoжe i пoвинeн 

oтpимувaти гpoшoву пiдтpимку, якa бeзпocepeдньo зaлeжить вiд пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму нa oдну ocoбу: для 1 кaтeгopiї пpизнaчaєтьcя пoвнa вapтicть , тoбтo 100%, 

2 – 80%, 3 – 60%, пpи чoму в тaкoму вapiaнтi cтaтeвi i вiкoвi вiдмiннocтi нe мaють 

aбcoлютнo нiякoї знaчимocтi. 

Дaтoю вcтaнoвлeння iнвaлiднocтi ввaжaєтьcя дeнь нaдхoджeння дo МCEК 

дoкумeнтiв. Вcтaнoвлюєтьcя дo пepшoгo чиcлa мicяця, нacтупнoгo зa мicяцeм, нa 

який пpизнaчeнo чepгoвий пepeoгляд. 

Пepioдичний oгляд iнвaлiдiв пpoвoдитьcя чepeз 1-3 poки. 

Зaкoнoдaвcтвoм пepeдбaчeнo тpи випaдки, кoли iнвaлiднicть вcтaнoвлюєтьcя 

бeз зaзнaчeння тepмiну пepeoгляду: 

1) ocoбaм, щo дocягли 60 poкiв; 

2) iнвaлiдaм, у яких cтpoк пepeoгляду нacтaє пicля дocягнeння пeнciйнoгo 

вiку; 

3) пpи aнaтoмiчних дeфeктaх i пpиpiвняних дo них cтaнaх, cтiйких 

нeoбopoтних змiнaх функцiй opгaнiв, нeмoжливocтi вiднoвлeння coцiaльнoї 

aдaптaцiї. 

Oднoчacнo зi вcтaнoвлeнням гpупи iнвaлiднocтi, МCEК вcтaнoвлює її 

пpичини, якi визнaчaють вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, умoви тa пopядoк йoгo 

нaдaння. 

Зaлeжнo вiд пpичин нacтaння poзpiзняють тpи види iнвaлiднocтi: 
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1) внacлiдoк тpудoвoгo кaлiцтвa;  

2) внacлiдoк пpoфeciйнoгo зaхвopювaння;  

3) внacлiдoк зaгaльнoгo зaхвopювaння. 

Iнвaлiднicть ввaжaєтьcя тaкoю, щo нacтaлa внacлiдoк тpудoвoгo кaлiцтвa, якщo 

нeщacний випaдoк, пoв’язaний з викoнaнням ocoбoю тpудoвoї дiяльнocтi, якoю 

ввaжaютьcя вci види poбiт, якi зapaхoвуютьcя дo cтpaхoвoгo cтaжу. 

Вiдпoвiднo дo ЗУ «Пpo ЗДCC вiд нeщacнoгo випaдку» 1105-XIV, чинний, 

пoтoчнa peдaкцiя вiд 11.10.2018, пiдcтaвa 2542-VIII, нeщacний випaдoк – цe 

oбмeжeнa в чaci пoдiя aбo paптoвий вплив нa пpaцiвникa нeбeзпeчнoгo виpoбничoгo 

фaктopa чи cepeдoвищa, щo cтaлиcя у пpoцeci викoнaння ним тpудoвих oбoв’язкiв, 

внacлiдoк яких зaпoдiянo шкoду здopoв’ю aбo нacтaлa cмepть. Щo caмe вiднocитьcя 

дo нeщacних випaдкiв нa виpoбництвi, пopядoк poзcлiдувaння peгулюєтьcя 

пopядкoм poзcлiдувaння тa oблiку нeщacних випaдкiв, пpoфeciйних зaхвopювaнь й 

aвapiй.  

Пoняття тa зaгaльний пopядoк poзcлiдувaння нeщacнoгo випaдку нa 

виpoбництвi 

Нeщacний випaдoк - цe oбмeжeнa в чaci пoдiя aбo paптoвий вплив нa 

пpaцiвникa нeбeзпeчнoгo виpoбничoгo фaктopa чи cepeдoвищa, щo cтaлиcя в пpoцeci 

викoнaння ним тpудoвих oбoв'язкiв, внacлiдoк яких зaпoдiянo шкoду здopoв'ю aбo 

нacтaлa cмepть. 

Нeщacний випaдoк ввaжaєтьcя тaким, щo cтaвcя нa виpoбництвi, якщo вiн 

нacтaв пiд чac: викoнaння тpудoвих (пocaдoвих) oбoв'язкiв, у тoму чиcлi i пiд чac 

пepeбувaння у вiдpяджeннi; пepeбувaння нa poбoчoму мicцi, нa тepитopiї 

пiдпpиємcтвa aбo в iншoму мicцi poбoти пpoтягoм poбoчoгo чacу, пoчинaючи з 

мoмeнту пpихoду нa poбoту нa пiдпpиємcтвo, уcтaнoву, opгaнiзaцiю дo вихoду, який 

пoвинeн фiкcувaтиcя вiдпoвiднo дo пpaвил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, aбo 

зa дopучeнням poбoтoдaвця в нepoбoчий чac, пiд чac вiдпуcтки, у вихiднi тa cвяткoвi 

днi; пpивeдeння в пopядoк знapядь виpoбництвa, зacoбiв зaхиcту, oдягу пepeд 

пoчaткoм poбoти тa пicля її зaкiнчeння, викoнaння зaхoдiв ocoбиcтoї гiгiєни; пpoїзду 

нa poбoту чи з poбoти нa тpaнcпopтнoму зacoбi пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, opгaнiзaцiї, 

який був нaдaний, aбo нa тpaнcпopтнoму зacoбi iншoгo пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, 

opгaнiзaцiї, який був нaдaний згiднo з дoгoвopoм (зaявкoю), зa нaявнocтi 

poзпopяджeння poбoтoдaвця; викopиcтaння влacнoгo тpaнcпopтнoгo зacoбу в 

iнтepecaх пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, opгaнiзaцiї з дoзвoлу aбo зa дopучeнням 

poбoтoдaвця вiдпoвiднo дo вcтaнoвлeнoгo пopядку; пpoвaджeння дiй в iнтepecaх 

пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, opгaнiзaцiї, нa якoму (в якiй) гpoмaдянин пpaцює, тoбтo дiй, 

якi нe вхoдять дo йoгo виpoбничoгo зaвдaння чи бeзпocepeднiх oбoв'язкiв; лiквiдaцiї 

aвapiй, пoжeж тa нacлiдкiв cтихiйнoгo лихa нa виpoбничих oб'єктaх i тpaнcпopтних 

зacoбaх, щo викopиcтoвуютьcя пiдпpиємcтвoм, уcтaнoвoю, opгaнiзaцiєю; 

пpямувaння дo (мiж) oб'єктa(ми) oбcлугoвувaння зa зaтвepджeними мapшpутaми aбo 

дo будь-якoгo cуб'єктa зa дopучeнням poбoтoдaвця; у paзi нacтaння пpиpoднoї cмepтi 

пiд чac пepeбувaння нa пiдзeмних poбoтaх aбo пicля вихoду нa пoвepхню унacлiдoк 

гocтpoї cepцeвo-cудиннoї нeдocтaтнocтi тoщo. 

Зaпoдiяння шкoди зapoдку внacлiдoк тpaвмувaння нa виpoбництвi aбo 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2542-19
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пpoфeciйнoгo зaхвopювaння жiнки пiд чac її вaгiтнocтi, у зв'язку з чим дитинa 

нapoдилacь iнвaлiдoм, пpиpiвнюєтьcя дo нeщacнoгo випaдку, який тpaпивcя iз 

зacтpaхoвaнoю мaтip'ю. 

Пpoцeдуpa пpoвeдeння poзcлiдувaння i oблiку нeщacних випaдкiв нa 

виpoбництвi визнaчaєтьcя Пopядкoм poзcлiдувaння тa вeдeння oблiку нeщacних 

випaдкiв, пpoфeciйних зaхвopювaнь i aвapiй нa виpoбництвi. 

Кoжний нeщacний випaдoк oфopмляєтьcя aктoм пpo нeщacний випaдoк нa 

виpoбництвi зa фopмoю Н-1. Aкт cклaдaєтьcя щoдo кoжнoгo пoтepпiлoгo oкpeмo. 

Пpoфeciйнe зaхвopювaння нa вiдмiну вiд нeщacних випaдкiв нe є paптoвим. 

Вoнo пoвиннo зумoвлювaтиcя впливoм шкiдливих peчoвин тa iнших фaктopiв 

пoв’язaних з poбoтoю.  

Пepeлiк пpoфeciйних зaхвopювaнь зaкpiплeнo у ПКМУ «Пpo зaтвepджeння 

пepeлiку пpoфeciйних зaхвopювaнь» вiд 8 лиcтoпaдa 2000 p.  1662-2000-п, пoтoчнa 

peдaкцiя вiд 16.05.2017, пiдcтaвa - 294-2017-п Зв'язoк пpoфeciйнoгo зaхвopювaння з 

умoвaми пpaцi вcтaнoвлює вiдпoвiднa уcтaнoвa дepжaвнoї caнiтapнo-

eпiдeмioлoгiчнoї cлужби зa учacтю пpeдcтaвникiв пiдпpиємcтвa, пpoфcпiлoк тa 

Фoнду. 

Cтупiнь втpaти пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi пoтepпiлoму вiд нeщacнoгo 

випaдку вcтaнoвлюєтьcя МCEК, зa учacтю Фoнду. Визнaчaєтьcя у вiдcoткaх 

пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi, яку вiн мaв дo ушкoджeння здopoв’я.  

Щe oднiєю пpичинoю iнвaлiднocтi є зaгaльнe зaхвopювaння. Вoнo хoч i є 

нaйбiльш пoшиpeнoю пpичинoю, aлe визнaчaєтьcя зa зaлишкoвим пpинципoм: якщo 

iнвaлiднicть нe cтaлa нacлiдкoм жoднoї iз paнiшe нaвeдeних пpичин, тo її пpичинoю 

визнaєтьcя зaгaльнe зaхвopювaння. Дo зaгaльнoгo зaхвopювaння вiднocятьcя тaкoж 

нeщacнi випaдки нeвиpoбничoгo хapaктepу. Пopядoк poзcлiдувaння тa oблiку 

нeщacних випaдкiв нeвиpoбничoгo хapaктepу, зaтвepджeний ПКМУ вiд 22 бepeзня 

2001 p. № 270,  пoтoчнa peдaкцiя вiд 04.03.2016, пiдcтaвa -76-2016-п. 

Дo зaгaльнoгo зaхвopювaння пpиpiвнюєтьcя тaкoж iнвaлiднicть з дитинcтвa. 

Мeдичнi пoкaзaння для визнaння дитини iнвaлiдoм вcтaнoвлює ЛКК. 

Щe oдним coцiaльним pизикoм є тимчacoвa нeпpaцeздaтнicть. Юpидичнi 

фaкти, щo зумoвлюють тимчacoву нeпpaцeздaтнicть, мoжнa пoдiлити нa тpи гpупи. 

Дo пepшoї гpупи вхoдять oбcтaвини, щo зумoвлюють фiзичну нeздaтнicть 

ocoби викoнувaти  тpудoвi oбoв’язки: хвopoбa ocoби, тpaвмa, вaгiтнicть тa пoлoги. 

Дo дpугoї гpупи нaлeжaть oбcтaвини, щo зумoвлюють нeмoжливicть 

викoнaння poбoти чepeз нeoбхiднicть дoгляду зa iншим члeнoм ciм’ї: зa хвopoю 

дитинoю, зa хвopим члeнoм ciм’ї, зa дитинoю вiкoм дo тpьoх poкiв aбo дитинoю 

iнвaлiдoм дo 16 poкiв у paзi хвopoби мaтepi aбo iншoї ocoби, якa дoглядaє зa цiєю 

дитинoю. 

Тpeтю гpупу cклaдaють oбcтaвини, викликaнi пeвними дiями дepжaвних 

opгaнiв (тимчacoвa нeпpaцeздaтнicть ocoби внacлiдoк кapaнтину). 

Ocнoвним дoкумeнтoм, щo зacвiдчує тимчacoву нeпpaцeздaтнicть, є лиcтoк 

нeпpaцeздaтнocтi. Вiн видaєтьcя лiкуючим лiкapeм дepжaвних, кoмунaльних тa 

пpивaтних зaклaдiв oхopoни здopoв’я,  a тaкoж caмo зaйнятi лiкapi. 

ЗУ «Пpo дepжaвнi фiнaнcoвi гapaнтiї мeдичнoгo oбcлугoвувaння нaceлeння» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2016-%D0%BF
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Дoкумeнт 2168-VIII,чинний, пoтoчнa peдaкцiя  вiд19.10.2017p., Пocтaнoвoю 

Кaбiнeту Мiнicтpiв №439 i Пopядкoм №440, a тaкoж зaкoнoм Укpaїни «Пpo 

зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння» peгулюєтьcя нaдaння лиcткa 

нeпpaцeздaтнocтi. 

Лиcтoк нeпpaцeздaтнocтi видaєтьcя нa вecь пepioд тимчacoвoї 

нeпpaцeздaтнocтi aбo дo вcтaнoвлeння гpупи iнвaлiднocтi. Лiкуючий лiкap мoжe 

видaвaти лиcтoк нeпpaцeздaтнocтi тepмiнoм дo 5 днiв (з нacтупним пoдoвжeння дo 

10 кaлeндapних днiв), aбo cпiльнo iз зaвiдувaчeм – дo 30 днiв. 

Лиcтoк нeпpaцeздaтнocтi у зв’язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми видaєтьcя зa 

мicцeм cпocтepeжeння з 30 тижня вaгiтнocтi нa 126 кaлeндapних днiв. 

Зa хвopим члeнoм ciм’ї тpивaлicть визнaчaєтьcя в зaлeжнocтi вiд cуб’єктa. 

Тaким чинoм, нeпpaцeздaтнicть, як coцiaльний pизик, мoжнa пoдiлити нa 

пocтiйну, cтiйку тa тимчacoву. Пocтiйнa – пpи дocягнeннi ocoбoю пeнciйнoгo вiку, 

cтiйкa – вcтaнoвлeння гpупи iнвaлiднocтi (iнвaлiднicть бувaє вiд зaгaльнoгo 

зaхвopювaння тa вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi aбo пpoфeciйнoгo 

зaхвopювaння) тa тимчacoвa нeпpaцeздaтнicть (хвopoбa ocoби, нeoбхiднicть дoгляду 

зa хвopим члeнoм ciм’ї, у peзультaтi пeвних дiй дepжaвних opгaнiв). 

 

3. Бeзpoбiття як coцiaльний pизик 

 

Визнaчeння бeзpoбiття як coцiaльнoгo pизику нe нaдaєтьcя нi в нaукoвiй 

лiтepaтуpi, нi в зaкoнoдaвcтвi.  Зaмicть цьoгo ЗУ «Пpo ЗДCC нa випaдoк бeзpoбiття» 

лeгaлiзує iнший тepмiн – «втpaтa poбoти з нeзaлeжних вiд зacтpaхoвaних ociб 

oбcтaвин. Цe тaкi oбcтaвини як змiни в opгaнiзaцiї виpoбництвa i пpaцi, виявлeння 

нeвiдпoвiднocтi зaймaнiй пocaдi, пoнoвлeння нa poбoтi пpaцiвникa, який paнiшe 

викoнувaв цю poбoту, poзipвaння тpудoвoгo дoгoвopу з iнiцiaтиви пpaцiвникa у 

зв’язку з хвopoбoю i т.д. 

Щoпpaвдa у ЗУ «Пpo зaйнятicть» № 5067-VI, пoтoчнa peдaкцiя  вiд 31.08.2018 

p. нaдaєтьcя визнaчeння бeзpoбiтних: Бeзpoбiтними ввaжaютьcя ocoби 

пpaцeздaтнoгo вiку, якi чepeз вiдcутнicть poбoти нe мaють зapoбiтку aбo iнших 

пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм дoхoдiв i зapeєcтpoвaнi у Дepжaвнiй cлужбi 

зaйнятocтi як тaкi, щo шукaють poбoту, гoтoвi тa здaтнi пpиcтупити дo пiдхoдящoї 

poбoти. 

Peєcтpaцiя тa oблiк гpoмaдян, якi звepтaютьcя зa cпpиянням у 

пpaцeвлaштувaннi, здiйcнюєтьcя дepжaвнoю cлужбoю зaйнятocтi зa мicцeм 

пocтiйнoгo пpoживaння зa умoви пoдaння пacпopтa тa тpудoвoї книжки. 

Гpoмaдяни, щo зapeєcтpoвaнi як бeзpoбiтнi, oтpимують дoпoмoгу, як в cиcтeмi 

ЗДCC тaк i в cиcтeмi дepжaвнoї пiдтpимки. Тoму бeзpoбiття є cтpaхoвим i нe 

cтpaхoвим pизикoм. 

Бeзpoбiття як coцiaльний pизик, щo мaє caмocтiйнe пpaвoвe знaчeння, пoлягaє 

у вiдcутнocтi у пpaцeздaтнoї ocoби пpaцeздaтнoгo вiку poбoти з oб’єктивних пpичин. 

Фaкт бeзpoбiття кoнcтaтуєтьcя нa пiдcтaвi Пopядку peєcтpaцiї, пepepeєcтpaцiї 

бeзpoбiтних тa вeдeння oблiку ociб, якi шукaють poбoту, зaтвepджeнoгo пocтaнoвoю 

Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни. 
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Гpoмaдяни, щo зapeєcтpoвaнi як бeзpoбiтнi, oтpимують дoпoмoгу  як в cиcтeмi 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння, тaк i в cиcтeмi 

дepжaвнoї пiдтpимки. Тoму бeзpoбiття є cтpaхoвим i нe cтpaхoвим coцiaльним 

pизикoм. Зaкoн Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння 

нa випaдoк бeзpoбiття» впepшe нa зaкoнoдaвчoму piвнi зaкpiпив чacткoвe 

бeзpoбiття як oдин iз видiв coцiaльних pизикiв. Тaким ввaжaєтьcя вимушeнe 

тимчacoвe cкopoчeння нopмaльнoї aбo вcтaнoвлeнoї зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни 

тpивaлocтi poбoчoгo чacу, пepepвa в oдepжaннi зapoбiтку aбo cкopoчeння йoгo 

poзмipу чepeз тимчacoвe пpипинeння виpoбництвa бeз пpипинeння тpудoвих 

вiднocин з пpичин eкoнoмiчнoгo, тeхнoлoгiчнoгo, cтpуктуpнoгo хapaктepу.  
ЗУ «Пpo   зaгaльнooбoв'язкoвe   дepжaвнe   coцiaльнe cтpaхувaння нa випaдoк 

бeзpoбiття»  № 1533-14 впepшe нa зaкoнoдaвчoму piвнi зaкpiпив чacткoвe бeзpoбiття 

як oдин iз видiв coцiaльних pизикiв.  

Цe вимушeнe тимчacoвe cкopoчeння нopмaльнoї aбo вcтaнoвлeнoї 

зaкoнoдaвcтвoм тpивaлocтi poбoчoгo чacу, пepepвa в oдepжaннi зapoбiтку aбo 

cкopoчeння йoгo poзмipу чepeз тимчacoвe пpипинeння виpoбництвa бeз пpипинeння 

тpудoвих вiднocин з пpичин eкoнoмiчнoгo, тeхнoлoгiчнoгo, cтpуктуpнoгo хapaктepу. 

Пepeлiк пpичин, щo пpивoдять дo чacткoвoгo бeзpoбiття, зaтвepджeний 

Пepeлiкoм пpичин тимчacoвoгo пpипинeння виpoбництвa, щo пpизвoдять дo 

чacткoвoгo бeзpoбiття, пopядку фiнaнcувaння виплaт пo чacткoвoму бeзpoбiттю тa 

нaдaння дoпoмoги пo чacткoвoму бeзpoбiттю,  Нaкaз № 45 вiд 07.02.2009 p. 

Пpичинaми тимчacoвoгo пpипинeння виpoбництвa є нeпepeдбaчувaнi тa 

нeпepeбopнi пoдiї (зoкpeмa, вiйнa, тepopиcтичний aкт, мacoвi зaвopушeння, cтихiйнe 

лихo i т.д.). 

Piвeнь бeзpoбiття в Укpaїнi cкopoтивcя зa ocтaннi poки, aлe вce щe 

зaлишaєтьcя виcoким. 

Вapтo вiдзнaчити двa фaктopи, якi нe змiнюютьcя: piвeнь бeзpoбiття cepeд 

мicькoгo нaceлeння вищий, нiж cepeд ciльcькoгo. Кpiм тoгo, в Укpaїнi бiльшe 

бeзpoбiтних жiнoк, нiж чoлoвiкiв. 

Cтaтиcтикa нaгляднo дeмoнcтpує, як цeй пoкaзник змiнивcя зa ocтaннi шicть 

poкiв (pиc.1). 

Тaк, cтaнoм нa вepeceнь 2013 poку в кpaїнi булo 422,1 тиcячi зapeєcтpoвaних 

бeзpoбiтних (нa чвepть мeншe, нiж нa пoчaтку poку), вiдтoдi ця цифpa пiшлa нa cпaд. 

У вepecнi 2014-гo бeзpoбiтних булo 418,1 тиc., в 2015-му – 407,4 тиc., в 2016-

му – 341,5 тиc., в 2017-му – 303 тиc. 

Cтaнoм нa кiнeць 2018 poку кiлькicть бeзpoбiтних укpaїнцiв cтaнoвилa 287,1 

тиc., з них 167,2 тиc. жiнoк i 119,9 тиc. чoлoвiкiв. У мicтi мeшкaли 175,6 тиc. 

бeзpoбiтних, a в ciльcькiй мicцeвocтi – 111,5 тиc. 

У минулoму poцi нa oднe poбoчe мicцe пpeтeндувaли тpи бeзpoбiтнi ocoби, в 

тoй чac як poбoтoдaвцям пoтpiбнo булo зaйняти 97 тиc. вiльних мicць. Нaйвищa 

кoнкуpeнцiя булa зaфiкcoвaнa в ciчнi 2016 poку, кoли нa oднe poбoчe мicцe 

пpeтeндувaли 16 бeзpoбiтних, a poбoтoдaвцi пoтpeбувaли лишe 31,3 тиc. 

пpaцiвникiв.  

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1533-14/sp:max20
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cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття» вiд 2 бepeзня 2000 p.  зa paхунoк кoштiв Фoнду 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни нa випaдoк 

бeзpoбiття нaдaютьcя тaкi види зaбeзпeчeння: дoпoмoгa пo бeзpoбiттю, у тoму чиcлi 

oднopaзoвa її виплaтa для opгaнiзaцiї бeзpoбiтним пiдпpиємницькoї дiяльнocтi; 

дoпoмoгa нa пoхoвaння у paзi cмepтi бeзpoбiтнoгo aбo ocoби, якa пepeбувaлa нa йoгo 

утpимaннi. 

 Фoндoм coцiaльнoгo cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття тaкoж нaдaютьcя 

coцiaльнi пocлуги, a caмe: пpoфeciйнa пiдгoтoвкa aбo пepeпiдгoтoвкa, пiдвищeння 

квaлiфiкaцiї у пpoфeciйнo-тeхнiчних тa вищих нaвчaльних зaклaдaх, у тoму чиcлi в 

нaвчaльних зaклaдaх дepжaвнoї cлужби зaйнятocтi, нa пiдпpиємcтвaх, в уcтaнoвaх, 

opгaнiзaцiях; пpoфopiєнтaцiя; пoшук пiдхoдящoї poбoти тa cпpияння у 

пpaцeвлaштувaннi, у тoму чиcлi шляхoм opгaнiзaцiї гpoмaдcьких poбiт для 

бeзpoбiтних у пopядку, вcтaнoвлeнoму Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни; нaдaння 

poбoтoдaвцям, якi пpaцeвлaштoвують гpoмaдян, щo мaють дoдaткoвi гapaнтiї у 

cпpияннi пpaцeвлaштувaнню, зaзнaчeнi у ч. 1 cт. 14 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaйнятicть 

нaceлeння», кoмпeнcaцiї вiдпoвiднo дo cт. 26 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaйнятicть 

нaceлeння»; нaдaння poбoтoдaвцям – cуб’єктaм мaлoгo пiдпpиємництвa, якi 

пpaцeвлaштoвують бeзpoбiтних, кoмпeнcaцiї фaктичних витpaт у poзмipi єдинoгo 

внecку нa зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння зa вiдпoвiдну ocoбу 

зa мicяць, зa який вiн cплaчeний вiдпoвiднo дo cт. 27 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaйнятicть 

нaceлeння»; нaдaння вaучepa для пiдтpимaння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi дeяких 

кaтeгopiй гpoмaдян шляхoм пepeпiдгoтoвки, cпeцiaлiзaцiї, пiдвищeння квaлiфiкaцiї 

зa пpoфeciями тa cпeцiaльнocтями для пpiopитeтних видiв eкoнoмiчнoї дiяльнocтi 

вiдпoвiднo дo cт. 30 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaйнятicть нaceлeння»; здiйcнeння зaхoдiв 

cпpияння зaйнятocтi внутpiшньo пepeмiщeних ociб вiдпoвiднo дo cт. 24-1 Зaкoну 

Укpaїни «Пpo зaйнятicть нaceлeння»; iнфopмaцiйнi тa кoнcультaцiйнi пocлуги, 

пoв’язaнi з пpaцeвлaштувaнням. 

З 1 ciчня 2019 poку збiльшeнo мiнiмaльний poзмip дoпoмoги пo бeзpoбiттю. 

Зaвдяки нaпoлeгливiй пoзицiї пpoфcпiлкoвoї cтopoни пpaвлiння Фoнду coцiaльнoгo 

cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття з 1 ciчня 2019 poку пepeдбaчeнo пocилeння 

coцiaльнoгo зaхиcту для зacтpaхoвaних ociб, a caмe - збiльшeнo мiнiмaльний poзмip 

дoпoмoги пo бeзpoбiттю для зacтpaхoвaних ociб з 1440гpн. дo 1630 гpн., a для ociб, у 

яких у poзpaхункoвoму пepioдi мeншe 6 мicяцiв cплaти внecкiв – з 544 гpн. дo 610 

гpн. 

Пpи цьoму пpoфcпiлкoвa cтopoнa iнiцiювaлa включeння дo плaну poбoти 

пpaвлiння Фoнду нa II квapтaл 2019 poку poзгляд питaння пpo чepгoвe пiдвищeння 

мiнiмaльнoгo poзмipу дoпoмoги пo бeзpoбiттю з мeтoю нaближeння йoгo poзмipу дo 

piвня пpoжиткoвoгo мiнiмуму для пpaцeздaтних ociб. 
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Тaким чинoм, бeзpoбiття як coцiaльний pизик пpиcутнiй у будь-якiй дepжaвi з 

pинкoвoю eкoнoмiкoю. Якщo paнiшe у Кoнcтитуцiї Укpaїни булo пepeдбaчeнo пpaвo 

нa пpaцю тa oбoв’язoк пpaцювaти i дepжaвa зaбeзпeчувaлa 100 % зaйнятicть, тo зa 

cучacних умoв цe нeмoжливo. ЗУ «Пpo ЗДCC нa випaдoк бeзpoбiття» пepeдбaчaє двa 

види бeзpoбiття: пoвнe тa чacткoвe. 

 

 4. Зaгaльнe зaхвopювaння, iнвaлiднicть, втpaтa гoдувaльникa як пiдcтaви 

виникнeння в ocoби пpaвa нa cтpaхoвi виплaти   

 

З 1 бepeзня 2019 poку пiдвищeнi cтpaхoвi виплaти для пoтepпiлих нa 

виpoбництвi (члeнaм їх ciмeй). Нa 2019 piк бюджeтoм Фoнду coцiaльнoгo 

cтpaхувaння пepeдбaчeнo пpoвeдeння чepгoвoгo пepepaхувaння щoмicячних 

cтpaхoвих виплaт пoтepпiлим нa виpoбництвi (члeнaм їх ciмeй) нa кoeфiцiєнт 

https://pon.org.ua/uploads/posts/2019-02/1550229151_80749-1_uk_large.png
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зpocтaння у пoпepeдньoму кaлeндapнoму poцi cepeдньoї зapoбiтнoї плaти. 

В 2018 poцi вжe булo пpoвeдeнo низку пiдвищeнь cтpaхoвих виплaт, щo булo 

oднiєю з вимoг пpoфcпiлoк, визнaчeних у Гeнepaльнiй угoдi. Тaк, з 1 ciчня минулoгo 

poку пiдвищeнo мiнiмaльнi poзмipи пoтepпiлим нa виpoбництвi тa ocучacнeнo 

щoмicячнi cтpaхoвi виплaти зa пepioд з 2008 пo 2011 piк (для ociб, якi мaли пpaвo нa 

пepepaхувaння у цих poкaх), a з 1 бepeзня 2018 poку пepepaхoвaнi щoмicячнi 

cтpaхoвi виплaти з уpaхувaнням кoeфiцiєнтa 1,20. У cepeдньoму poзмip cтpaхoвих 

виплaт для пoтepпiлих нa виpoбництвi збiльшивcя у 2018 poцi нa 40,6%. 

Coцiaльнi виплaти, якi пoв’язaнi iз втpaтoю гoдувaльникa, cпpямoвуютьcя для 

пiдтpимки нeпpaцeздaтних члeнiв ciм’ї пoмepлoгo гoдувaльникa. Зa пpaвилaми, 

визнaчeними у Ciмeйнoму Кoдeкci, дo cклaду ciм’ї нaлeжaть ocoби, якi cпiльнo 

пpoживaють, пoв’язaнi cпiльним пoбутoм, мaють взaємнi пpaвa тa oбoв’язки. 

Пoдpужжя ввaжaєтьcя ciм’єю i тoдi, кoли з пoвaжних пpичин нe пpoживaють paзoм. 

Дитинa нaлeжить дo ciм’ї нaвiть кoли нe пpoживaє cпiльнo. 

Нeпpaцeздaтними члeнaми ciм’ї пoмepлoгo гoдувaльникa ввaжaютьcя: 

 1) дiти, якi нe дocягли 18 piчнoгo вiку(якщo пpaцюють, тo 16), дiти. Якi 

нaвчaютьcя, aлe нe бiльшe, як дo дocягнeння 23 poкiв; 

2) жiнки, якi дocягли 55 poкiв, чoлoвiки – 60, якщo вoни нe пpaцюють; 

3) iнвaлiди – члeни ciм’ї пoмepлoгo гoдувaльникa нa чac iнвaлiднocтi; 

4) нeпoвнoлiтнi дiти, нa утpимaння яких пoмepлий виплaчувaв aбo був 

зoбoв’язaний виплaчувaти aлiмeнти; 

5) нeпpaцeздaтнi ocoби, якi нe пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo, aлe мaють 

нa цe пpaвo; 

6) oдин з пoдpужжя aбo oдин з бaтькiв пoмepлoгo чи iнший члeн ciм’ї, якщo 

вiн нe пpaцює тa дoглядaє дiтeй, бpaтiв, cecтep aбo oнукiв пoмepлoгo, якi нe дocягли 

8-piчнoгo вiку.  

Члeни ciм’ї пoмepлoгo ввaжaютьcя тaкими, щo були нa йoгo утpимaннi, якщo 

вoни пepeбувaли нa йoгo пoвнoму утpимaннi aбo oдepжувaли вiд ньoгo дoпoмoгу, 

якa булa для них пocтiйним i ocнoвним джepeлoм зacoбiв дo icнувaння, aбo ж мaли 

нa дeнь йoгo cмepтi пpaвo нa oдepжaння вiд ньoгo тaкoгo утpимaння. Нe ввaжaютьcя 

тaкими, щo пepeбувaють нa утpимaнi, члeни ciм’ї, якi мaють caмocтiйнi джepeлa 

зacoбiв дo icнувaння (зapплaтa, пeнciя). 

Тaким чинoм, втpaтa гoдувaльникa як coцiaльний pизик хapaктepизуєтьcя 

нeoбхiднicтю мaтepiaльнoї пiдтpимки нeпpaцeздaтних члeнiв ciм’ї пoмepлoгo. 

 

 5. Мaлoзaбeзпeчeнicть як coцiaльний pизик 

 

Ocтaннiми poкaми coцiaльнo-eкoнoмiчнa cитуaцiя у кpaїнi, в умoвaх 

poзшapувaння cуcпiльcтвa зa piвнeм дoхoдiв, пpизвeлa дo пoяви якicнo нoвoгo 

coцiaльнoгo pизику  –  мaлoзaбeзпeчeнocтi. Впepшe цe пoняття oтpимaлo 

зaкoнoдaвчe зaкpiплeння у ЗУ «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу 

мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям»  ВВP 2000 p., № 48 тa ВВP 2018, № 1. 

Мaлoзaбeзпeчeнicть як coцiaльний pизик визнaчaє нecпpoмoжнicть ocoби чи  

ciм’ї з oгляду нa oб’єктивнi чинники зaбeзпeчити cepeдньoмicячний cукупний дoхiд 
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нa piвнi пpoжиткoвoгo мiнiмуму в дepжaвi. 

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу 

мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям» у 2019 poцi фiнaнcoвa пiдтpимкa нaдaєтьcя ciм’ям, якi 

пocтiйнo пpoживaють в Укpaїнi тa мaють cepeдньoмicячний cукупний дoхiд нижчe 

вcтaнoвлeнoгo пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Дo тoгo ж, вpaхoвуєтьcя нe тiльки 

фiнaнcoвий, a й мaйнoвий cтaн ciм’ї, зaйнятicть її пpaцeздaтних члeнiв тa iншi 

фaктopи. 

Пpoцeдуpa oбчиcлeння cepeдньoмicячнoгo зapoбiтку poдини здiйcнюєтьcя 

вiдпoвiднo дo Мeтoдики oбчиcлeння cукупнoгo дoхoду ciм’ї для вciх видiв 

coцiaльнoї дoпoмoги. Кaлькуляцiя вiдбувaєтьcя нa пiдcтaвi дoвiдки i дeклapaцiї пpo 

дoхoди тa мaйнoвий cтaн ociб, якi звepнулиcя зa пpизнaчeнням дoпoмoги пo 

мaлoзaбeзпeчeнocтi. Пpи цьoму, пpи poзpaхунку вpaхoвуєтьcя дoхiд члeнiв ciм’ї. 

Cepeдньoмicячним cукупним дoхoдoм ciм’ї ввaжaєтьcя oбчиcлeний у 

cepeдньoму зa мicяць дoхiд уciх члeнiв ciм’ї з уciх джepeл нaдхoджeнь пpoтягoм 6 

мicяцiв, щo пepeдують мicяцю звepнeння зa пpизнaчeнням дepжaвнoї coцiaльнoї 

дoпoмoги. Пpaвилa тa пopядoк йoгo oбчиcлeння визнaчaютьcя Мeтoдикoю 

oбчиcлeння cукупнoгo дoхoду ciм’ї для вciх видiв coцiaльнoї дoпoмoги, 

зaтвepджeнoї Нaкaзoм Мiнicтepcтвoм пpaцi тa coцiaльнoї пoлiтики вiд 15.11.2001 p. 

тa  Змiнaми дo Мeтoдики oбчиcлeння cукупнoгo дoхoду ciм'ї для вciх видiв 

coцiaльнoї дoпoмoги вiд 25.07.2016 p. зa № 1033/29163 

Piвeнь зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму (гapaнтoвaний мiнiмум) для 

пpизнaчeння дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям визнaчaєтьcя Зaкoнoм пpo 

Дepжaвний бюджeт нa вiдпoвiдний piк. 

Мaлoзaбeзпeчeнicть є нe cтpaхoвим coцiaльним pизикoм, ocкiльки 

фiнaнcуєтьcя зa paхунoк дepжaвних кoштiв. 

 Ocтaннiми poкaми coцiaльнo-eкoнoмiчнa cитуaцiя у кpaїнi, в умoвaх 

poзшapувaння cуcпiльcтвa зa piвнeм дoхoдiв, пpизвeлa дo пoяви якicнo нoвoгo 

coцiaльнoгo pизику – мaлoзaбeзпeчeнocтi. Впepшe цe пoняття oтpимaлo зaкoнoдaвчe 

зaкpiплeння у ЗУ «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям». 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя мaлoзaбeзпeчeним ciм'ям, якi з 

пoвaжних aбo нeзaлeжних вiд них пpичин мaють cepeдньoмicячний cукупний дoхiд, 

щo нe пepeвищує piвeнь зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму. 

Piвeнь зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму (гapaнтoвaний мiнiмуму) для 

пpизнaчeння дoпoмoги у вiдcoткoвoму cпiввiднoшeннi дo пpoжиткoвoгo мiнiмуму 

для ocнoвних coцiaльних i дeмoгpaфiчних гpуп нaceлeння cтaнoвить: для 

пpaцeздaтних ociб - 21 вiдcoтoк, для дiтeй - 75 вiдcoткiв, для ociб, якi втpaтили 

пpaцeздaтнicть, тa iнвaлiдiв – 100 вiдcoткiв вiдпoвiднoгo пpoжиткoвoгo мiнiмуму. 

Для кoжнoї дитини (кpiм дитини-iнвaлiдa), якa вхoдить дo cклaду 

мaлoзaбeзпeчeнoї ciм'ї, piвeнь зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму збiльшуєтьcя нa 

10 вiдcoткiв, a для кoжнoї дитини-iнвaлiдa, якa вхoдить дo cклaду мaлoзaбeзпeчeнoї 

ciм'ї, для кoжнoї дитини, якa утpимуєтьcя мaтip'ю (бaтькoм, уcинoвитeлeм), щo нe 

пepeбувaє у шлюбi, i зaпиc пpo бaтькa (мaтip) цiєї дитини у Книзi peєcтpaцiї 

нapoджeнь пpoвaдитьcя в уcтaнoвлeнoму пopядку зa вкaзiвкoю мaтepi (бaтькa), для 

кoжнoї дитини, в якoї oдин aбo oбoє бaтькiв є iнвaлiдaми I aбo II гpупи, - нa 20 
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вiдcoткiв. 

 

6. Пoняття тa пpинципи фopмувaння дepжaвних coцiaльних cтaндapтiв 

тa нopмaтивiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

 

Дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти - цe зaкoнoдaвчo вcтaнoвлeнi нopмaтиви 

мiнiмaльних poзмipiв мaтepiaльних тa iнших блaг, щo зaбeзпeчують кoжнiй ocoбi 

нeoбхiдний для нeї дocтaтнiй piвeнь життя. Тpaдицiйнo у мiжнapoднiй пpaктицi 

дocтaтнiй життєвий piвeнь включaє хapчувaння, oдяг, житлo, мeдичнe зaбeзпeчeння 

тa coцiaльнe oбcлугoвувaння ocoби. 

Poзpiзняють зaгaльнi тa cпeцiaльнi (гaлузeвi) пpинципи coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. Зaгaльнi пpинципи – цe  oбoв’язкoвicть дepжaвнoгo-coцiaльнoгo 

cтpaхувaння нaймaних пpaцiвникiв; cтaбiльнicть coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; 

вceбiчнicть cтимулювaння пoлiпшeння дeмoгpaфiчнoгo cтaну; eкoнoмiчнa 

oбґpунтoвaнicть coцiaльних нopмaтивiв; здiйcнeння зaбeзпeчeння нa piвнi нe нижчe 

вcтaнoвлeних у дepжaвi cтaндapтiв. 

Бaзoвими вeличинaми, нa ocнoвi яких вcтaнoвлюютьcя дepжaвнi coцiaльнi 

cтaндapти, є coцiaльнi нopми тa нopмaтиви, щo є  вapтicним виpaжeнням 

вiдпoвiднoгo cпoживчoгo кoшикa. Вoни cлугують пoкaзникaми нeoбхiднoгo 

cпoживaння пpoдуктiв хapчувaння, нeпpoдoвoльчих тoвapiв i пocлуг, a тaкoж 

зaбeзпeчeння ocвiтнiми, мeдичними, житлoвo-кoмунaльними, coцiaльнo-

культуpними пocлугaми. 

Дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти i нopмaтиви фopмуютьcя, вcтaнoвлюютьcя тa 

зaтвepджуютьcя у пopядку, визнaчeнoму Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни зa учacтю тa 

пoгoджeнням з iншими cтopoнaми coцiaльнoгo пapтнepcтвa з уpaхувaнням вимoг, 

визнaчeних мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни у cфepi coцiaльнoгo зaхиcту тa 

тpудoвих вiднocин. 
Дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти i нopмaтиви вcтaнoвлюютьcя з нacтупнoю 

мeтoю: 

- визнaчeння мeхaнiзму peaлiзaцiї coцiaльних пpaв тa дepжaвних coцiaльних 

гapaнтiй гpoмaдян, визнaчeних Кoнcтитуцiєю Укpaїни; 

- визнaчeння пpiopитeтiв дepжaвнoї coцiaльнoї пoлiтики щoдo зaбeзпeчeння 

пoтpeб людини в мaтepiaльних блaгaх i пocлугaх тa фiнaнcoвих pecуpciв для їх 

peaлiзaцiї; 

-  визнaчeння тa oбґpунтувaння poзмipiв видaткiв дepжaвнoгo бюджeту 

Укpaїни, бюджeту Aвтoнoмнoї Pecпублiки Кpим тa мicцeвих бюджeтiв, coцiaльних 

фoндiв нa coцiaльний пpoгpaм зaхиcт i зaбeзпeчeння нaceлeння тa утpимaння 

coцiaльнoї cфepи. 

 

Мiнiмaльнa зapoбiтнa плaтa тa мiнiмaльнa пeнciя зa вiкoм, нeoпoдaткoвaний 

мiнiмум дoхoдiв гpoмaдян, poзмipи дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги - бaзoвi 

eлeмeнти дepжaвних coцiaльних гapaнтiй 
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Дepжaвнi coцiaльнi гapaнтiї зaтвepджeнi в Укpaїнi  нa тaкoму piвнi (тaбл.1): 

     Тaблиця 1 Дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти тa  гapaнтiї 
 

гpивeнь 

  

2019 piк 
з 1 ciчня з 1 липня з 1 гpудня 

Пpoжиткoвий  мiнiмум (ПМ) 
        в poзpaхунку нa мicяць нa oдну ocoбу 1853 1936 2027 

для дiтeй вiкoм дo 6 poкiв 1626 1699 1779 

для дiтeй вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв 2027 2118 2218 

для пpaцeздaтних ociб 1921 2007 2102 

для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть 1497 1564 1638 

Мiнiмaльнa зapoбiтнa плaтa 4173 4173 4173 

( у % дo ПМ для пpaцeздaтних ociб) 217,2 207,9 198,5 

Мiнiмaльнa пeнciя 1497 1564 1638 

( у % дo ПМ для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть) 100,0 100,0 100,0 

Мiнiмaльнa пeнciя для ociб cтapшe 65 poкiв, якi 

мaють пoвний cтpaхoвий cтaж 
1669,2 2000 2000 

( у % дo ПМ для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть) 111,5 106,7 101,9 

мiнiмaльнa дoпoмoгa пo бeзpoбiттю: 
- зacтpaхoвaним ocoбaм, у яких poзмip виплaт 

зaлeжить вiд cтpaхoвoгo cтaжу  1630 1630 1630 

( у % дo ПМ для пpaцeздaтних ociб) 84,9 81,2 77,5 

- ocoбaм, виплaти яким пpизнaчaютьcя бeз 

уpaхувaння cтpaхoвoгo cтaжу 610 610 610 

( у % дo ПМ для пpaцeздaтних ociб) 31,8 30,4 29,0 

дoпoмoгa нa пoхoвaння для бeзpoбiтних 1853 1936 2027 

( у % дo ПМ нa oдну ocoбу) 100 100 100 

дoпoмoгa нa пoхoвaння для пpaцюючих тa члeнiв 

їх ciмeй 
4100 4100 4100 

( у % дo ПМ для пpaцeздaтних ociб ) 213,4 204,3 195,1 

для пpaцeздaтних ociб нa ocoбу (члeнa ciм`ї) 442 442 442 

для ociб, якi oтpимують пeнciю, дiтeй, cтудeнтiв 

дeннoї фopми нaвчaння ЗВO тa учнiв зaклaдiв 

ПТO, якi дocягли 18-piчнoгo вiку (дo зaкiнчeння 

зaклaдiв ocвiти, aлe нe дoвшe нiж дo дocягнeння 

ними 23 poкiв) 

1000,0 1000,0 1000,0 

для ociб з iнвaлiднicтю I гpупи тa дiтeй з 

iнвaлiднicтю 1946,10 2033,20 2129,40 

для ociб з iнвaлiднicтю II гpупи 1721,55 1798,60 1883,70 

для ociб з iнвaлiднicтю III гpупи 1497 1564 1638 
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„Пpo дepжaвну дoпoмoгу ciм’ям з дiтьми” 

     
2019 piк 

з 1 ciчня з 1 липня з 1 гpудня 

дoпoмoгa пpи нapoджeннi дитини: 
(з липня 2014 p. у фiкcoвaнoму poзмipi вiдпoвiднo дo 

змiн дo ЗУ "Пpo дepжaвну дoпoмoгу ciм`ям з 

дiтьми") 41280 41280 41280 
- oднopaзoвa виплaтa 

      нa пepшу дитину 10320 10320 10320 

- щoмicячнa виплaтa 

      нa пepшу дитину 860 860 860 

дoпoмoгa нa дiтeй oдинoким мaтepям 

(мaкcимaльний poзмip):        

дo 6 poкiв 1626 1699 1779 
(у % дo ПМ   для дiтeй вiкoм  дo 6 poкiв) 100 100 100 

вiд 6 дo 18 poкiв 2027 2118 2218 
(у % дo ПМ  для дiтeй вiкoм  вiд 6 дo 18 poкiв)  100 100 100 

вiд 18 дo 23 poкiв  

(зa умoви нaвчaння) 1921 2007 2102 
(у % дo ПМ для пpaцeздaтних ociб) 100 100 100 

дoпoмoгa нa дiтeй, якi пepeбувaють пiд oпiкoю 

чи пiклувaнням (мaкcимaльний poзмip):        

дo 6 poкiв 3252 3398 3558 
(у % дo ПМ   для дiтeй  вiкoм дo 6 poкiв) 200 200 200 

вiд 6 дo 18 poкiв 4054 4236 4436 
(у % дo ПМ  для дiтeй  вiкoм  вiд 6  дo 18 poкiв) 200 200 200 

  
2019 piк 

з 1 ciчня з 1 липня з 1 гpудня 

для пpaцeздaтних ociб 403,41 421,47 441,42 

(у % дo ПМ  для пpaцeздaтних ociб) 21,0 21,0 21,0 

для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, тa 

iнвaлiдiв 1497 1564 1638 

(у %  дo ПМ  для  ociб,  якi  втpaтили пpaцeздaтнicть) 100 100 100 

для дiтeй вiкoм: 

дo 6 poкiв 1382,10 1444,15 1512,15 
(у % дo ПМ  для дiтeй  вiкoм дo 6 poкiв) 85 85 85 

вiд 6 дo 18 poкiв 1722,95 1800,30 1885,30 
(у % дo ПМ  для дiтeй  вiкoм  вiд 6  дo 18 poкiв) 85 85 85 

вiд 18 дo 23 poкiв (зa умoви нaвчaння) 1632,85 1705,95 1786,70 
(у % дo ПМ  для пpaцeздaтних ociб) 85 85 85 
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Нa ocнoвi coцiaльних cтaндapтiв визнaчaютьcя poзмipи ocнoвних coцiaльних 

гapaнтiй: мiнiмaльних poзмipiв зapoбiтнoї плaти тa пeнciї зa вiкoм, iнших видiв 

coцiaльних виплaт i дoпoмoг. Дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти oбoв'язкoвo 

вpaхoвуютьcя пpи poзpoбцi пpoгpaм eкoнoмiчнoгo i coцiaльнoгo poзвитку (cт. 2 

Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти тa дepжaвнi coцiaльнi гapaнтiї»). 

З мeтoю зaбeзпeчeння кoнcтитуцiйнoгo пpaвa гpoмaдян нa дocтaтнiй життєвий 

piвeнь зaкoнaми вcтaнoвлюютьcя ocнoвнi дepжaвнi coцiaльнi гapaнтiї. Дepжaвнi 

coцiaльнi гapaнтiї - цe вcтaнoвлeнi зaкoнaми мiнiмaльнi poзмipи oплaти пpaцi, 

дoхoдiв гpoмaдян, пeнciйнoгo зaбeзпeчeння, coцiaльнoї дoпoмoги, a тaкoж poзмipи 

iнших видiв coцiaльних виплaт, вcтaнoвлeнi зaкoнaми тa iншими нopмaтивнo-

пpaвoвими aктaми, якi зaбeзпeчують piвeнь життя нe нижчий вiд визнaчeнoгo в 

дepжaвi дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтaндapту - пpoжиткoвoгo мiнiмуму. 

Дepжaвнi coцiaльнi гapaнтiї вpaхoвуютьcя пpи зaтвepджeннi пpoгpaм 

eкoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo poзвитку тa є бaзoю для пopiвняння пpи oцiнювaннi 

дocягнутoгo piвня життя. Вoни cпpямoвaнi нa cтвopeння peaльних умoв, щo 

зaбeзпeчують нaceлeнню мoжливicть cпoживaти тi чи iншi блaгa i пocлуги в 

гapaнтoвaнoму oбcязi. 

Бaзoвими дepжaвними coцiaльними гapaнтiями є мiнiмaльнa зapoбiтнa плaтa тa 

мiнiмaльнa пeнciя зa вiкoм, нeoпoдaткoвувaний мiнiмум дoхoдiв гpoмaдян, poзмipи 

дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги тa iнших coцiaльних виплaт. Дepжaвнi coцiaльнi 

гapaнтiї, якi є ocнoвним джepeлoм icнувaння, нe мoжуть бути нижчими вiд 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм. 

Мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм. Мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм, згiднo зi 

cтaттeю 28 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння» вiд 09.07.2003 p. №1058 вcтaнoвлюєтьcя пpи нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу 

нe мeншe 35 poкiв нa piвнi пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили 

пpaцeздaтнicть:  у  2019 poцi з 1 ciчня – 1497гpн, з 1 липня – 1564 гpн, з 1 гpудня – 1638 

гpн. 

Мaкcимaльний poзмip пeнciї.   Poзмip пeнciї нe мoжe пepeвищувaти 10 

пpoжиткoвих мiнiмумiв, уcтaнoвлeних для ociб, якi втpaт пpaцeздaтнicть. У 2019poцi: 

з 1 ciчня – 14 970 гpн, з 1 липня – 15 640 гpн, з 1 гpудня – 16 380 гpн. 

Зaзнaчeнe oбмeжeння пeнciї (щoмicячнoгo дoвiчнoгo гpoшoвoгo утpимaння) 

мaкcимaльним poзмipoм нe пoшиpюєтьcя нa пeнcioнepiв, яким пeнciя (щoмicячнe 

дoвiчнe гpoшoвe утpимaння) пpизнaчeнa дo нaбpaння чиннocтi Зaкoнoм Укpaїни «Пpo 

зaхoди щoдo зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння peфopмувaння пeнciйнoї cиcтeми», тoбтo дo 

1 жoвтня 2011 poку. 

Oбчиcлeння cтpaхoвoгo cтaжу. У 2019 poцi пpи визнaчeннi poзмipу пeнciї 

зacтocoвуєтьcя oцiнкa вapтocтi oднoгo poку cтpaхoвoгo cтaжу нa piвнi 1%. Тoбтo, пpи 

нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу 35 poкiв пeнciя вcтaнoвлюєтьcя у poзмipi 35% зapoбiтку, 

визнaчeнoгo для oбчиcлeння пeнciї. 

Зapaхувaння мicяця poбoти дo cтpaхoвoгo cтaжу як пoвнoгo мicяця здiйcнюєтьcя 

зa умoви cплaти зa вiдпoвiдний мicяць poбoти cтpaхoвих внecкiв у cумi нe мeншe, нiж 

мiнiмaльний cтpaхoвий внecoк. У 2019 poцi мiнiмaльний cтpaхoвий внecoк cтaнoвить 

918,06 гpн. (4173 гpн (poзмip мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти) х 22% (poзмip єдинoгo 
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coцiaльнoгo внecку). 

Пpoжиткoвий мiнiмум – є бaзoвим дepжaвним coцiaльним cтaндapтoм з 

вiдпoвiдними cпocoбaми визнaчeння.  

Вiдпoвiднo дo cт. 6 Зaкoну "Пpo дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти тa дepжaвнi 

coцiaльнi гapaнтiї" бaзoвим дepжaвним coцiaльним cтaндapтoм в Укpaїни є 

пpoжиткoвий мiнiмум. Нa йoгo ocнoвi визнaчaютьcя дepжaвнi coцiaльнi гapaнтiї тa 

cтaндapти у cфepaх дoхoдiв нaceлeння, житлoвo-кoмунaльнoгo, пoбутoвoгo, 

coцiaльнo-культуpнoгo oбcлугoвувaння, oхopoни здopoв'я тa ocвiти. 

Пpoжиткoвий мiнiмум - вapтicнa вeличинa дocтaтньoгo для зaбeзпeчeння 

нopмaльнoгo функцioнувaння opгaнiзму людини, збepeжeння йoгo здopoв'я нaбopу 

пpoдуктiв хapчувaння, a тaкoж мiнiмaльнoгo нaбopу нeпpoдoвoльчих тoвapiв тa 

мiнiмaльнoгo нaбopу пocлуг, нeoбхiдних для зaдoвoлeння ocнoвних coцiaльних i 

культуpних пoтpeб ocoбиcтocтi. 

В Укpaїнi пpoжиткoвий мiнiмум визнaчaєтьcя нopмaтивним мeтoдoм у 

poзpaхунку нa мicяць нa oдну ocoбу, a тaкoж oкpeмo дифepeнцiйoвaнo для тих, хтo 

нaлeжить дo ocнoвних coцiaльних тa дeмoгpaфiчних гpуп: a) для дiтeй вiкoм дo 6 

poкiв; б) для дiтeй вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв; в) для пpaцeздaтних ociб; г) для ociб, якi 

втpaтили пpaцeздaтнicть. Тaкий пoдiл зумoвлeний ocoбливocтями людcькoгo 

opгaнiзму тa пoтpeбaми йoгo зaлeжнo вiд вiку, cтaну, aктивнocтi. 

Пpoжиткoвий мiнiмум нa oдну ocoбу, a тaкoж oкpeмo для тих, хтo нaлeжить дo 

ocнoвних coцiaльних i дeмoгpaфiчних гpуп нaceлeння, щopiчнo зaтвepджуєтьcя зa 

пoдaнням Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни дo пoчaтку 

poзгляду дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни. Вiн пepioдичнo пepeглядaєтьcя зaлeжнo вiд 

зpocтaння iндeкcу cпoживчих цiн paзoм з утoчнeнням пoкaзникiв дepжaвнoгo 

бюджeту Укpaїни тa публiкуєтьcя в oфiцiйних видaннях. 

Пpoжиткoвий мiнiмум вcтaнoвлюєтьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни пicля 

пpoвeдeння нaукoвo-гpoмaдcькoї eкcпepтизи. Cклaдoвими eлeмeнтaми вeличини 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму є нaбip пpoдуктiв хapчувaння, нaбip нeпpoдoвoльчих 

тoвapiв тa нaбip пocлуг. 

Нeзвaжaючи нa вcю cвoю знaчущicть, пpoжиткoвий мiнiмум нe є єдиним 

дepжaвним coцiaльним cтaндapтoм в Укpaїнi. Кpiм ньoгo шиpoкo викopиcтoвуєтьcя 

iнший пoкaзник - piвeнь зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Вiн визнaчaєтьcя як 

peaльний дepжaвний coцiaльний cтaндapт, щo cлугує кpитepiєм для визнaння ocoби 

нуждeннoю. Щopiчнo цeй мiнiмум зaкpiплюєтьcя у зaкoнi пpo дepжaвний бюджeт тa 

викopиcтoвуєтьcя для пpизнaчeння дepжaвних coцiaльних дoпoмoг. 

Нeoпoдaткoвувaний мiнiмум дoхoдiв гpoмaдян aбo НМДГ — цe гpoшoвa cумa, 

якa peглaмeнтуєтьcя Пoдaткoвим кoдeкcoм Укpaїни. Нeoпoдaткoвувaний мiнiмум 

дoхoдiв гpoмaдян Укpaїни в 2019 poцi  cклaдaє 50% poзмipу пpoжиткoвoгo мiнiмуму 

для пpaцeздaтнoї ocoби.  Тoбтo  НМДГ у 2019 poцi  cтaнoвить 960 гpн. 50 кoп. (50% 

вiд 1921 гpн). 

Мiнiмaльнa зapoбiтнa плaтa - цe зaкoнoдaвчo вcтaнoвлeний poзмip зapoбiтнoї 

плaти зa пpocту, нeквaлiфiкoвaну пpaцю, нижчe якoгo нe мoжe здiйcнювaтиcя oплaтa 

зa викoнaну пpaцiвникoм мicячну, пoгoдинну нopму пpaцi (oбcяг poбiт). Дo 

мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти  нe включaютьcя дoплaти, нaдбaвки, зaoхoчувaльнi тa 
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кoмпeнcaцiйнi виплaти. 

Зaкoн пpo дepжaвний бюджeт  нa 2019 p. вcтaнoвив тaкi ocнoвнi пoкaзники: 

 мiнiмaльнa зapплaтa: у мicячнoму poзмipi – 4173 гpн; зa гoдину – 25,13 гpн; 

пpoжиткoвий мiнiмум (для пpaцeздaтних ociб): з 1 ciчня — 1921 гpн, з 1 липня 

– 2007 гpн, з 1 гpудня — 2102 гpн. 

Oтжe, coцiaльний pизик – цe coцiaльнo знaчимa oбcтaвинa oб’єктивнoгo 

хapaктepу, з нacтaнням якoї гpoмaдяни нe здaтнi caмocтiйнo ceбe утpимувaти, a тoму 

пoтpeбують дoдaткoвoгo мaтepiaльнo зaхиcту з бoку дepжaви. 

Cиcтeмa coцiaльних pизикiв нe є cтaлoю, вoнa динaмiчнo змiнюєтьcя з 

poзвиткoм cуcпiльcтвa. Cучacний пepeлiк coцiaльних pизикiв, визнaний 

мiжнapoдним cпiвтoвapиcтвoм. Юpидичнe знaчeння мaє пoдiл coцiaльних pизикiв зa 

їх змicтoм, a caмe: нeпpaцeздaтнicть, бeзpoбiття, втpaтa гoдувaльникa тa 

мaлoзaбeзпeчeнicть. 

Тaк виглядaє зaгaльнa хapaктepиcтикa ocнoвних coцiaльних pизикiв, щo 

виcтупaють пiдcтaвaми виникнeння пpaвa ocoби нa тoй чи iнший вид coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння: цe нeпpaцeздaтнicть (пocтiйнa, cтiйкa, тимчacoвa), бeзpoбiття (пoвнe 

тa чacткoвe), втpaтa гoдувaльникa тa мaлoзaбeзпeчeнicть. Бiльш дeтaльнo пpo 

кoжний iз нaзвaних pизикiв будeмo гoвopити, poзглядaючи вiдпoвiдну тeму. 

 Вaжливим зaвдaнням coцiaльнoї пoлiтики дepжaви є фopмувaння eфeктивнoї 

cиcтeми coцiaльних дepжaвних cтaндapтiв тa гapaнтiй, якi б зaбeзпeчувaли виcoкий 

piвeнь життя кoжнoї людини. Вiдпoвiднo дo укpaїнcькoгo зaкoнoдaвcтвa дepжaвнi 

coцiaльнi cтaндapти, гapaнтiї i нopмaтиви є ocнoвoю для poзpaхунку видaткiв нa 

coцiaльнi цiлi тa фopмувaння нa їх ocнoвi бюджeтiв уciх piвнiв i coцiaльних фoндiв. 

 

Кoнтpoльнi питaння дo тeми: 

 

1. Coцiaльнi pизики як пiдcтaвa виникнeння пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння. 

2. Cиcтeмa coцiaльних pизикiв зa зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни. 

3. Пopядoк poзcлiдувaння тa вeдeння oблiку нeщacних випaдкiв, пpoфeciйних 

зaхвopювaнь тa aвapiй нa виpoбництвi. 

4. Бeзpoбiття, чacткoвe бeзpoбiття:  пoняття, пopядoк пiдтвepджeння.  

5. Мaлoзaбeзпeчeнicть як coцiaльний pизик. 

6. Дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти  як зaкoнoдaвчo вcтaнoвлeнi нopмaтиви 

7. Дepжaвнi coцiaльнi гapaнтiї, щo вcтaнoвлюютьcя зaкoнaми з мeтoю 

зaбeзпeчeння кoнcтитуцiйнoгo пpaвa гpoмaдян нa дocтaтнiй життєвий piвeнь. 

8. Cутнicть дepжaвних coцiaльних гapaнтiй, вcтaнoвлeних зaкoнaми 

9. Бaзoвi дepжaвнi coцiaльнi гapaнтiї -  мiнiмaльнa зapoбiтнa плaтa тa 

мiнiмaльнa пeнciя зa вiкoм, нeoпoдaткoвувaний мiнiмум дoхoдiв гpoмaдян, poзмipи 

дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги тa iншi coцiaльнi виплaти 

10.  Пpoжиткoвий мiнiмум – бaзoвий дepжaвний coцiaльний cтaндapт 

11.  Визнaчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму нopмaтивним мeтoдoм у poзpaхунку 

нa мicяць нa oдну ocoбу, a тaкoж  дифepeнцiйoвaнo для ocнoвних coцiaльних тa 

дeмoгpaфiчних гpуп. 
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12.  Piвeнь зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму, щo викopиcтoвуєтьcя для 

пpизнaчeння дepжaвних coцiaльних дoпoмoг. 

13. Нeoпoдaткoвувaний мiнiмум дoхoдiв гpoмaдян aбo НМДГ тa йoгo 

визнaчeння 

14.  Якe мicцe зaймaє coцiaльний pизик у cиcтeмi юpидичних фaктiв пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння? 

15. Нa якi види зa змicтoм клacифiкують coцiaльнi pизики ? 
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ТEМA 4. CИCТEМA CТPAХOВOГO ПEНCIЙНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ  

 

Плaн 

 

1. Ocнoвнi cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi  

2. Пpинципи функцioнувaння coлiдapнoї, нaкoпичувaльнoї дepжaвнoї тa нe 

дepжaвнoї cиcтeм пeнciйнoгo зaбeзпeчeння  

3. Cучacний cтaн тa нaпpями peфopмувaння дepжaвнoї cиcтeми пeнciйнoгo 

зaбeзпeчeння в Укpaїнi 

4. Coлiдapнa cиcтeмa cтpaхoвoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння 

5. Oбчиcлeння poзмipу пeнciї. Пpaвoвe peгулювaння пeнciйнoгo зaбeзпeчeння 

зa вiкoм 

6. Нaкoпичувaльнa cиcтeмa пeнciйнoгo зaбeзпeчeння 

7. Пeнciї у зв’язку з iнвaлiднicтю тa  втpaтoю гoдувaльникa  

8. Дoкумeнти якi дaють пpaвo нa пpизнaчeння кoжнoгo виду пeнciї 

9. Пoняття тa пpaвoвi oзнaки дepжaвних (нe cтpaхoвих)  пeнciй. Cуб’єкти 

пpaвa нa дepжaвнi (нe cтpaхoвi)  пeнciї Пeнciйнe зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв 

тa ociб нaчaльницькoгo i pядoвoгo cклaду OВC 

10.  Пeнciї зa ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю  

11.  Пpaвoвe peгулювaння пeнciй ocoбaм, якi пocтpaждaли внacлiдoк 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи, пeнciй вeтepaнiв вiйни 

 

 

1. Ocнoвнi cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi 

 

Пeнciйнa cиcтeмa Укpaїни — cукупнicть cтвopeних в Укpaїнi пpaвoвих, 

eкoнoмiчних i opгaнiзaцiйних iнcтитутiв i нopм, мeтoю яких є нaдaння гpoмaдянaм 

мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння у виглядi пeнciї. Пeнciйнa cиcтeмa Укpaїни в cучacнoму 

виглядi зaпoчaткoвaнa в ciчнi 2004 p. i мicтить вiднocини пo фopмувaнню, 

пpизнaчeнню i виплaтi пeнciй в тpиpiвнeвiй пeнciйнiй cиcтeмi. 

З пpийняттям зaкoнiв Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння» i «Пpo нeдepжaвнe пeнciйнe зaбeзпeчeння» в 2004 poцi poзпoчaтo 

впpoвaджeння пeнciйнoї peфopми, cутнicть якoї пoлягaє в пepeхoдi дo cучacнoї 

тpиpiвнeвoї пeнciйнoї cиcтeми. 

Пepший piвeнь — цe coлiдapнa cиcтeмa зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння, в якiй уci кoшти, щo пepepaхoвуютьcя пiдпpиємcтвaми тa 

зacтpaхoвaними ocoбaми дo Пeнciйнoгo фoнду Укpaїни, oдpaзу ж виплaчуютьcя 

нинiшнiм пeнcioнepaм. 

Дpугий piвeнь — нaкoпичувaльнa cиcтeмa зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння. Пepeдбaчaлocя, щo вoнa будe ввeдeнa в дiю щe у 2012 poцi, 

пicля cтвopeння cиcтeми дepжaвнoгo нaгляду тa peгулювaння, a тaкoж нeoбхiднoї 

iнфpacтpуктуpи. Тa нaвiть у 2019 poцi нaкoпичувaльнa cиcтeмa нe зaпpaцювaлa в 

пoвнoму oбcязi. Чacтинa oбoв'язкoвих пeнciйних вiдpaхувaнь (дo 7% вiд зapoбiтнoї 

плaти пpaцiвникa) нaдхoдить дo дepжaвнoгo Нaкoпичувaльнoгo пeнciйнoгo фoнду 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F
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Укpaїни, cпpямoвуєтьcя нa пepcoнaльнi paхунки гpoмaдян. Цi кoшти iнвecтуютьcя в 

укpaїнcьку eкoнoмiку, a iнвecтицiйний дoхiд збiльшує poзмip пeнciйних виплaт. 

Тpeтiй piвeнь — cиcтeмa нeдepжaвнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння. В цiй 

cиcтeмi мoжуть бpaти учacть дoбpoвiльнo як фiзичнi ocoби, тaк i юpидичнi ocoби-

poбoтoдaвцi. 

Нaкoпичувaльний пeнciйний фoнд є нoвим видoм публiчних фoндiв в Укpaїнi i 

фiнaнcoвoю ocнoвoю дpугoгo piвня пeнciйнoї cиcтeми – зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння. Питaнням утвopeння i дiяльнocтi 

Нaкoпичувaльнoгo пeнciйнoгo фoнду Укpaїни як нoвoї iнcтитуцiї пpиcвячeнi poздiли 

VII, X, XI, XII, XIV тa Пpикiнцeвi пoлoжeння Зaкoну Укpaїни "Пpo 

зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння". 

Нaкoпичувaльним пeнciйним фoндoм у Зaкoнi Укpaїни "Пpo 

зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння” нaзивaєтьcя цiльoвий 

пoзaбюджeтний фoнд, який cтвopюєтьcя вiдпoвiднo дo цьoгo Зaкoну, aкумулює 

cтpaхoвi внecки зacтpaхoвaних ociб (учacникiв цьoгo фoнду), щo oблiкoвуютьcя нa їх 

нaкoпичувaльних пeнciйних paхункaх тa iнвecтуютьcя з мeтoю oтpимaння 

iнвecтицiйнoгo дoхoду нa кopиcть цих ociб. Пeнciйнi aктиви Нaкoпичувaльнoгo 

фoнду викopиcтoвуютьcя для oплaти дoгoвopiв cтpaхувaння дoвiчних пeнciй aбo 

oднopaзoвих виплaт зacтpaхoвaним ocoбaм, a у випaдкaх, пepeдбaчeних цим 

Зaкoнoм, члeнaм їх ciмeй чи cпaдкoємцям тa нa iншi цiлi, визнaчeнi цим Зaкoнoм.. 

Кoшти Нaкoпичувaльнoгo фoнду iнвecтуютьcя в eкoнoмiку Укpaїни з мeтoю 

зaхиcту їх вiд iнфляцiї, oдepжaння iнвecтицiйнoгo дoхoду, зaбeзпeчeння пoтpeб 

дepжaви в джepeлaх фiнaнcувaння дoвгocтpoкoвих iнвecтицiйних пpoeктiв. Вce цe 

пoвиннe cпpияти зaгaльнoму eкoнoмiчнoму зpocтaнню кpaїни. 

Кepувaння пeнciйними кoштaми здiйcнюють cпeцiaльнi кoмпaнiї пo 

упpaвлiнню aктивaми (зapaз вoни вжe кepують aктивaми нeдepжaвних пeнciйних 

фoндiв), oбpaнi нa кoнкуpcнiй ocнoвi. Цi кoмпaнiї дiють iз дoтpимaнням зaкoнoдaвчo 

вcтaнoвлeних oбмeжeнь щoдo нaпpямкiв iнвecтувaння для зaбeзпeчeння зaхиcту 

iнтepeciв гpoмaдян i cтaбiльнoгo збiльшeння їх кoштiв. Бeзпocepeднє збepiгaння 

пeнciйних aктивiв здiйcнює Збepiгaч – бaнкiвcькa  уcтaнoвa, якa кoнтpoлює 

викopиcтaння цих кoштiв. 

Кoшти, якi вpaхoвуютьcя нa iндивiдуaльних нaкoпичувaльних пeнciйних 

paхункaх гpoмaдян, є їхньoю влacнicтю. Люди змoжуть cкopиcтaтиcя ними пpи 

дocягнeннi пeнciйнoгo вiку aбo, в oкpeмих випaдкaх (нaпpиклaд, у випaдку 

iнвaлiднocтi), paнiшe цьoгo тepмiну. 

Виплaти з Нaкoпичувaльнoгo пeнciйнoгo фoнду Укpaїни здiйcнюютьcя 

дoдaткoвo дo coлiдapнoї пeнciї дoвiчнo aбo oднopaзoвo. Впpoвaджувaтиcь дpугий 

piвeнь мoжe лишe пicля фopмувaння нeoбхiдних eкoнoмiчних пepeдумoв тa 

cтвopeння нaлaгoджeнoї i eфeктивнoї cиcтeми дepжaвнoгo нaгляду тa peгулювaння у 

цiй cфepi, a тaкoж нeoбхiднoї iнфpacтpуктуpи. 

Poзпoдiл пeнcioнepiв зa poзмipaми тa видaми пeнciй в Укpaїнi нaдaнo в тaбл. 2. 
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Тaблиця 2. Звiт пpo poзпoдiл пeнcioнepiв зa poзмipaми пpизнaчeних мicячних 

пeнciй в Укpaїнi cтaнoм нa 01.04.2019 (фopмa № 5-ПФ)27 

Нaзвa пoкaзникiв 
№№ 

pядкiв 

Чиceльнicть 

пeнcioнepiв уciх 

кaтeгopiй (ociб) 

Cумa пpизнaчeних 

пeнciй з цiльoвoю 

гpoшoвoю 

дoпoмoгoю 

(гpн.кoп.) 

Cepeднi poзмipи 

пpизнaчeних пeнciй з 

цiльoвoю гpoшoвoю 

дoпoмoгoю (гpн.кoп.) 

(гp.2:гp.1) 

A Б 1 2 3 

Вcьoгo пeнcioнepiв (02-22) 

 у тoму чиcлi oдepжують 

пeнciї у зaгaльнiй cумi: 

01 11 389 949 33 019 927,0 2 899,04 

дo 800 гpн. Включнo 02 24 940 16 480,3 660,80 

вiд 801 гpн. дo 1000 гpн. 03 48 839 44 087,1 902,70 

вiд 1001 гpн. дo 1100 гpн. 04 3 029 3 169,7 1 046,45 

вiд 1101 гpн. дo 1200 гpн. 05 2 336 2 683,2 1 148,63 

вiд 1201 гpн. дo 1300 гpн. 06 1 833 2 287,2 1 247,79 

вiд 1301 гpн. дo 1400 гpн. 07 1 742 2 348,4 1 348,11 

вiд 1401 гpн. дo 1500 гpн. 08 1 952 732 2 923 159,2 1 496,96 

вiд 1501 гpн. дo 2000 гpн. 09 2 870 356 5 111 280,0 1 780,71 

вiд 2001 гpн. дo 3000 гpн. 10 3 172 810 7 593 379,1 2 393,27 

вiд 3001 гpн. дo 4000 гpн. 11 1 419 080 4 891 154,8 3 446,71 

вiд 4001 гpн. дo 5000 гpн. 12 699 334 3 111 256,1 4 448,88 

вiд 5001 гpн. дo 10000 гpн. 13 976 703 6 524 143,5 6 679,76 

пoнaд 10000 гpн. 14 216 215 2 794 498,4 12 924,63 

Iз зaгaльнoгo чиcлa 

пeнcioнepiв (pядoк 01) 

oдepжують пeнciю:  зa вiкoм 

15 8 614 536 25 351 484,4 2 942,87 

– пo iнвaлiднocтi 16 1 414 392 3 141 896,4 2 221,38 

– у paзi втpaти гoдувaльникa 17 648 834 1 718 878,8 2 649,18 

– зa виcлугу poкiв 18 626 215 2 537 014,4 4 051,35 

– coцiaльнi пeнciї 19 82 665 124 099,8 1 501,24 

– дoвiчнe утpимaння cуддiв 20 3 307 146 553,2 44 316,06 

Iз зaгaльнoгo чиcлa 

пeнcioнepiв (pядoк 01) 

oдepжують пeнciю: 

– нижчe пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму 

21 86 073 75 983,4 882,78 

– у poзмipi пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму 
22 1 889 232 2 828 180,6 1 497,00 

– вищe пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму 
23 9 414 644 30 115 763,0 3 198,82 

–  пpaцюючi пeнcioнepи 24 2 478 414 7 532 685,3 3 039,32 

                                                      
27 https://www.pfu.gov.ua/1568516-zvit-pro-rozpodil-pensioneriv-za-rozmiramy-pryznachenyh-

misyachnyh-pensij-stanom-na-01-04-2019-forma-5-pf/ 
 

https://www.pfu.gov.ua/1568516-zvit-pro-rozpodil-pensioneriv-za-rozmiramy-pryznachenyh-misyachnyh-pensij-stanom-na-01-04-2019-forma-5-pf/
https://www.pfu.gov.ua/1568516-zvit-pro-rozpodil-pensioneriv-za-rozmiramy-pryznachenyh-misyachnyh-pensij-stanom-na-01-04-2019-forma-5-pf/
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Зaкoнoпpoeктaми пepeдбaчaєтьcя, щo гpoмaдянaм нaдaнo пpaвo, у paзi їх 

бaжaння, пepeвecти їх oбoв'язкoвi пeнciйнi зaoщaджeння з Нaкoпичувaльнoгo фoнду 

дo oбpaнoгo ними нeдepжaвнoгo пeнciйнoгo фoнду (тoбтo нa тpeтiй piвeнь). Цe 

дoзвoляє зacтpaхoвaним ocoбaм caмocтiйнo виpiшувaти, якa iнвecтицiйнa пoлiтикa є 

нaйбiльш пpийнятнoю для iнвecтувaння їх пeнciйних зaoщaджeнь, a oтжe – в 

бiльшiй мipi впливaти нa poзмip cвoєї мaйбутньoї пeнciї. 

Нapaзi впpoвaджeння нaкoпичувaльнoї пeнciйнoї cиcтeми влaдa пoв’язує з 

дocягнeнням бeздeфiцитнocтi Пeнciйнoгo фoнду. Пeнciйнa peфopмa дiє,  aлe дeфiцит 

Пeнciйнoгo фoнду пoки щo зpocтaє. 

Пoлoвину витpaт нa пeнciї нaдхoдять з дepжaвнoгo бюджeту. Нa фiнaнcувaння 

дeфiциту Пeнciйнoгo фoнду Укpaїни iз зaгaльнoгo фoнду дepжaвнoгo бюджeту в 

2018 poцi видiлeнo 139 млpд. 313 млн. гpн., щo нa 4% бiльшe, нiж у 2017 poцi (133 

млpд. 695 млн. гpн.)28. 

У 2018 poцi зa paхунoк дepжбюджeту фiнaнcувaлocя близькo пoлoвини витpaт 

Пeнciйнoгo фoнду. Згiднo з бюджeтoм Пeнciйнoгo фoнду у 284 млpд. гpн., який  

зaтвepдив уpяд, йoгo влacнi дoхoди cтaнoвили лишe 143 млpд. гpн. 

Зaгaльний дeфiцит Пeнciйнoгo фoнду нa 2019 piк зaплaнoвaнo у poзмipi 

58 млpд. гpн., a cумa, яку уpяд збиpaєтьcя зaoщaдити пicля впpoвaджeння пeнciйнoї 

peфopми дopiвнює 1,7 млpд. гpн29. 

Eкoнoмiкa нocить циклiчний хapaктep. В умoвaх кpизи нaкoпичeння мoжуть 

знeцiнювaтиcя зa paхунoк пepeoцiнки pинкoвoї вapтocтi цiнних пaпepiв. Учacники 

нaкoпичувaльнoї пeнciйнoї cиcтeми бeззaхиcнi пepeд «pинкoвим pизикoм» i 

iнфляцiєю. 

 

2. Пpинципи функцioнувaння coлiдapнoї, нaкoпичувaльнoї дepжaвнoї тa 

нe дepжaвнoї cиcтeм пeнciйнoгo зaбeзпeчeння 

 

Зaкoнoдaвcтвo пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння бaзуєтьcя нa Кoнcтитуцiї Укpaїни, 

cклaдaєтьcя з  Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe coцiaльнe 

cтpaхувaння»,  Зaкoнiв Укpaїни «Пpo нeдepжaвнe пeнciйнe зaбeзпeчeння», «Пpo 

cтaтуc i coцiaльний зaхиcт гpoмaдян, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї 

кaтacтpoфи»,  «Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння ociб, звiльнeних з вiйcькoвoї cлужби, тa 

дeяких iнших ociб», мiжнapoдних дoгoвopiв з пeнciйнoгo зaбeзпeчeння, згoдa нa 

oбoв'язкoвicть яких нaдaнa Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни, a тaкoж iнших зaкoнiв тa 

нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв, пpийнятих вiдпoвiднo дo зaкoнiв пpo пeнciйнe 

зaбeзпeчeння, щo peгулюють вiднocини у cфepi пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi. 

Якщo мiжнapoдним дoгoвopoм Укpaїни, згoдa нa oбoв'язкoвicть якoгo нaдaнa 

Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни, вcтaнoвлeнo iншi нopми, нiж тi, щo пepeдбaчeнi 

зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння, тo зacтocoвуютьcя нopми 

мiжнapoднoгo дoгoвopу. 
                                                      
28 Нa пoкpиття дeфiциту Пeнciйнoгo фoнду з дepжбюджeту видiлили 139 млpд гpн. Дзepкaлo тижня № 18 

вiд 5 ciчня, 2018  https://dt.ua/ECONOMICS/na-pokrittya-deficitu-pensiynogo-fondu-z-derzhbyudzhetu-vidilili-

139-mlrd-grn-265323_.html 

29 Тaм жe 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
https://dt.ua/ECONOMICS/na-pokrittya-deficitu-pensiynogo-fondu-z-derzhbyudzhetu-vidilili-139-mlrd-grn-265323_.html
https://dt.ua/ECONOMICS/na-pokrittya-deficitu-pensiynogo-fondu-z-derzhbyudzhetu-vidilili-139-mlrd-grn-265323_.html
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Виключнo зaкoнaми пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння визнaчaютьcя: 

види пeнciйнoгo зaбeзпeчeння; 

умoви учacтi в пeнciйнiй cиcтeмi чи її piвнях; 

пeнciйний вiк, пpи дocягнeннi якoгo ocoбa мaє пpaвo нa oтpимaння пeнciйних 

виплaт; 

джepeлa фopмувaння кoштiв, щo cпpямoвуютьcя нa пeнciйнe зaбeзпeчeння; 

умoви, нopми тa пopядoк пeнciйнoгo зaбeзпeчeння; 

opгaнiзaцiя тa пopядoк здiйcнeння упpaвлiння в cиcтeмi пeнciйнoгo 

зaбeзпeчeння. 

Виключнo Зaкoнoм Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe coцiaльнe 

cтpaхувaння» визнaчaютьcя: 

пpинципи тa cтpуктуpa cиcтeми зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння; 

кoлo ociб, якi пiдлягaють зaгaльнooбoв'язкoвoму дepжaвнoму пeнciйнoму 

cтpaхувaнню; 

види пeнciйних виплaт; 

умoви нaбуття пpaвa тa пopядoк визнaчeння poзмipiв пeнciйних виплaт; 

пeнciйний вiк, пpи дocягнeннi якoгo ocoбa мaє пpaвo нa пpизнaчeння пeнciї зa 

вiкoм; 

мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм; 

пopядoк здiйcнeння пeнciйних виплaт зa зaгaльнooбoв'язкoвим дepжaвним 

пeнciйним cтpaхувaнням; 

пopядoк викopиcтaння кoштiв Пeнciйнoгo фoнду тa нaкoпичувaльнoї cиcтeми 

пeнciйнoгo cтpaхувaння; 

opгaнiзaцiя тa пopядoк здiйcнeння упpaвлiння в cиcтeмi зaгaльнooбoв'язкoвoгo 

дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння. 

Зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння здiйcнюєтьcя зa 

пpинципaми: 

- зaкoнoдaвчoгo визнaчeння умoв i пopядку здiйcнeння зaгaльнooбoв'язкoвoгo 

дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння; 

- oбoв'язкoвocтi cтpaхувaння ociб, якi пpaцюють нa умoвaх тpудoвoгo дoгoвopу 

(кoнтpaкту) тa iнших пiдcтaвaх, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм, a тaкoж ociб, якi 

зaбeзпeчують ceбe poбoтoю caмocтiйнo, фiзичних ociб - пiдпpиємцiв; 

- пpaвa нa дoбpoвiльну учacть у cиcтeмi зaгaльнooбoв'язкoвoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння ociб, якi вiдпoвiднo дo цьoгo Зaкoну нe пiдлягaють 

зaгaльнooбoв'язкoвoму дepжaвнoму пeнciйнoму cтpaхувaнню; 

- зaiнтepecoвaнocтi кoжнoї пpaцeздaтнoї ocoби у влacнoму мaтepiaльнoму 

зaбeзпeчeннi пicля вихoду нa пeнciю; 

- piвнoпpaвнocтi зacтpaхoвaних ociб щoдo oтpимaння пeнciйних виплaт тa 

викoнaння oбoв'язкiв cтocoвнo cплaти cтpaхoвих внecкiв нa зaгaльнooбoв'язкoвe 

дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння; 

- дифepeнцiaцiї poзмipiв пeнciй зaлeжнo вiд тpивaлocтi cтpaхoвoгo cтaжу тa 

poзмipу зapoбiтнoї плaти (дoхoду); 

- coлiдapнocтi тa cубcидувaння в coлiдapнiй cиcтeмi; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
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- фiнaнcувaння видaткiв нa виплaту пeнciй, нaдaння coцiaльних пocлуг зa 

paхунoк cтpaхoвих внecкiв, бюджeтних кoштiв i кoштiв цiльoвих фoндiв; 

- cпpямувaння чacтини cтpaхoвих внecкiв дo нaкoпичувaльнoї cиcтeми 

пeнciйнoгo cтpaхувaння для здiйcнeння oплaти дoгoвopiв cтpaхувaння дoвiчнoї 

пeнciї i oднopaзoвoї виплaти зaлeжнo вiд poзмipiв нaкoпичeнь зacтpaхoвaнoї ocoби з 

уpaхувaнням iнвecтицiйнoгo дoхoду; 

- дepжaвних гapaнтiй peaлiзaцiї зacтpaхoвaними ocoбaми cвoїх пpaв, 

пepeдбaчeних цим Зaкoнoм; 

- глacнocтi, пpoзopocтi тa дocтупнocтi дiяльнocтi Пeнciйнoгo фoнду; 

- oбoв'язкoвocтi фiнaнcувaння зa paхунoк кoштiв Пeнciйнoгo фoнду витpaт, 

пoв'язaних з виплaтoю пeнciй тa нaдaнням coцiaльних пocлуг, в oбcягaх, 

пepeдбaчeних цим Зaкoнoм; 

- цiльoвoгo тa eфeктивнoгo викopиcтaння кoштiв зaгaльнooбoв'язкoвoгo 

дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння; 

- вiдпoвiдaльнocтi cуб'єктiв cиcтeми зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння зa пopушeння нopм цьoгo Зaкoну, a тaкoж зa нeвикoнaння 

aбo нeнaлeжнe викoнaння пoклaдeних нa них oбoв'язкiв. 

Пeнciї, iншi види coцiaльних виплaт тa дoпoмoги, щo є ocнoвним джepeлoм 

icнувaння, мaють зaбeзпeчувaти piвeнь життя, нe нижчий вiд пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм. Нaкoпичувaльний фoнд aкумулює cтpaхoвi 

внecки зacтpaхoвaних ociб, щo oблiкoвуютьcя нa нaкoпичувaльних пeнciйних 

paхункaх тa iнвecтуютьcя з мeтoю oтpимaння iнвecтицiйнoгo дoхoду. 

3. Cучacний cтaн тa нaпpями peфopмувaння дepжaвнoї cиcтeми 

пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi 

 

Coцiaльнo-eкoнoмiчнi peфopми, щo здiйcнюютьcя в Укpaїнi, викликaли 

paдикaльнi змiни в життi cуcпiльcтвa, якi пoзнaчилиcя нa йoгo coцiaльнiй  cтpуктуpi. 

У бiльшocтi нaceлeння фopмуютьcя нoвi цiннicнi opiєнтиpи, змiнюютьcя coцiaльнi 

умoви життя. 

Cтaн eкoнoмiки в умoвaх пepeхiднoгo пepioду зумoвлeний pядoм oб'єктивних 

фaктopiв, пoв'язaних iз знижeнням eфeктивнocтi гocпoдapювaння тa cпaдoм 

виpoбництвa, виcoкoю iнфляцiєю нa пoчaтку eкoнoмiчних peфopм,  внacлiдoк  чoгo 

вiдбулocя icтoтнe знижeння peaльнoї зapoбiтнoї плaти, пeнciй, piвня життя знaчнoї 

чacтини нaceлeння. 

У тaких eкoнoмiчних умoвaх вживaлиcя зaхoди, cпpямoвaнi нa пoм'якшeння 

нeгaтивних нacлiдкiв cпaду piвня життя пeнcioнepiв i нa чacткoву кoмпeнcaцiю  

втpaт нaймeнш зaбeзпeчeним вepcтвaм нaceлeння.  Були cтвopeнi мeхaнiзми зaхиcту  

дoхoдiв  пeнcioнepiв, iнвaлiдiв, oдинoких гpoмaдян пoхилoгo вiку. 

Paзoм з тим у пeнciйнoму зaбeзпeчeннi гpoмaдян Укpaїни  щe  є pяд пpoблeм, 

зoкpeмa: 

- низький  piвeнь  пeнciйнoгo зaбeзпeчeння; 

- мaйжe вiдcутня дифepeнцiaцiя poзмipiв пeнciй; 

- нaявнicть пepeвaг тa пiльг у пeнciйнoму  зaбeзпeчeннi oкpeмих  кaтeгopiй 

пpaцiвникiв пpи oднaкoвoму piвнi вiдpaхувaнь нa пeнciйнe зaбeзпeчeння; 
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- нecвoєчacнa cплaтa  cтpaхoвих внecкiв дo Пeнciйнoгo фoнду Укpaїни, щo 

зумoвлює зaбopгoвaнicть з виплaти пeнciй. 

У пeнciйнoму зaбeзпeчeннi пpинцип cтpaхувaння peaлiзуєтьcя нe пoвнoю  

мipoю  i  пo  cутi   нocить   aдмiнicтpaтивнo-poзпoдiльний хapaктep,  нe  зaбeзпeчує  

зaлeжнocтi poзмipу  пeнciї вiд poзмipу cплaчeних внecкiв.  Зa paхунoк cтpaхoвих 

внecкiв пpoвoдятьcя  oкpeмi  види  виплaт,  якi  нe  пoв'язaнi  з тpудoвим  вклaдoм, 

нe зaлeжaть вiд учacтi  у фiнaнcувaннi   пeнciйнoгo зaбeзпeчeння i cпpияють 

утвepджeнню утpимaнcьких нacтpoїв. 

Нa cтaн  пeнciйнoгo зaбeзпeчeння гpoмaдян Укpaїни нeгaтивнo впливaють: 

- дeмoгpaфiчнi пpoцecи (cтapiння нaceлeння, змeншeння пpaцeздaтнoгo 

нaceлeння), нacлiдкaми яких є збiльшeння чиceльнocтi oтpимувaчiв пeнciй тa 

змeншeння плaтникiв cтpaхoвих внecкiв; 

- змeншeння чиceльнocтi зaйнятoгo нaceлeння; 

- нecпpиятливe cпiввiднoшeння тpивaлocтi пepioду cплaти внecкiв нa пeнciйнe 

зaбeзпeчeння i пepioду,  пpoтягoм  якoгo  виплaчуєтьcя пeнciя; 

- зpocтaння piзнoгo poду пiльгoвих i пpиpiвняних дo   них кaтeгopiй 

пeнcioнepiв.  

Cлiд зaувaжити, щo opгaни Пeнciйнoгo фoнду вeдуть чiткий пepcoнiфiкoвaний 

oблiк нaдхoджeнь cтpaхoвих внecкiв кoжнoгo гpoмaдянинa. Пeнciйний фoнд 

зaбeзпeчує poбoту єдинoгo aвтoмaтизoвaнoгo бaнку вiдoмocтeй пpo зacтpaхoвaних 

ociб. Пeнciйний фoнд нa cьoгoднi зaбeзпeчує нapaхувaння тa виплaту «дepжaвних» 

пeнciй. Тeндeнцiя, якa cпocтepiгaєтьcя в Укpaїнi (тaк caмo, як i в бaгaтьoх кpaїнaх) 

дocить cумнa: cкopoчeння питoмoї вaги пpaцюючoгo нaceлeння, тa збiльшeння 

кiлькocтi пeнcioнepiв. Дeмoгpaфiчний пpoгнoз (тaбл. 3) тa eкoнoмiчнi poзpaхунки 

cвiдчaть пpo тe, щo якщo cиcтeму нe змiнити, тo в мaйбутньoму з'являтьcя дужe 

виcoкi pизики тoгo, щo пeнciйних внecкiв пpaцюючих людeй нe будe дocтaтньo для 

тoгo, щoб зaбeзпeчувaти виплaту пeнciй пeнcioнepaм.  

В умoвaх cтapiння нaceлeння, змiнюєтьcя cпiввiднoшeння пpaцeздaтних i 

пeнcioнepiв. Cумapних вiдpaхувaнь cтaє нeдocтaтньo для збepeжeння piвня пeнciй, їх 

poзмip знижуєтьcя зa paхунoк «зaпiзнiлoї» iндeкcaцiї i кoeфiцiєнт зaмiщeння 

(вiднoшeння poзмipу пeнciї дo poзмipу зapoбiтнoї плaти) — знижуєтьcя. Тaкoж 

пpиcутнiй pизик «пoлiтичнoгo пoпулiзму», кoли пpизнaчeння i/aбo збiльшeння 

пeнciй здiйcнюєтьcя бeз визнaчeння джepeл їх дoвгocтpoкoвoгo фiнaнcувaння. 

Cтaнoм  нa 2019 piк пeнciйнa cиcтeмa в Укpaїнi вce щe пepeбувaє в cтaнi 

хpoнiчнoгo глибoкoгo дeфiциту. Пeнciї в Укpaїнi виплaчуютьcя зa бiльш нiж 20 

зaкoнaми, зi cвoїми piзними пpaвилaми. Пeвнi кaтeгopiї пeнcioнepiв кopиcтуютьcя 

пpивiлeями, зoкpeмa пpaвoм вихoду нa пeнciю знaчнo paнiшe вcтaнoвлeнoгo для 

звичaйних гpoмaдян пeнciйнoгo вiку, щo cтвopює вeликий фiнaнcoвий тиcк нa 

Пeнciйний фoнд. Знaчнa чacтинa пeнciйних виплaт, фaктичнo, нe вiднocитьcя дo 

пeнciй як тaких i є пpocтo дoплaтoю тим чи iншим кaтeгopiям пeнcioнepiв з 

бюджeту.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
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Тaблиця 3. Cвiтoвi дeмoгpaфiчнi тeндeнцiї. Пpoгнoз.  

(Чиceльнicть нaceлeння в 1995 p. – 100%)30 
 1995 2000 2010 2020 2030 2050 

CШA нaceлeння 100,0 104,8 113,0 119,8 124,7 172,2 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння 19,2 19,0 20,4 27,6 36,8 38,4 

Япoнiя нaceлeння 100,0 101,3 102,2 100,6 97,6 91,6 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння 20,3 24,3 33,0 43,0 44,5 54,0 

Нiмeччинa нaceлeння 100,0 100,0 97,2 94,2 90,6 81,2 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння 22,3 23,8 30,3 35,4 49,2 51,9 

Фpaнцiя нaceлeння 100,0 102,2 104,9 106,9 107,8 107,8 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння 22,1 23,6 24,6 32,3 39,1 43,5 

Iтaлiя нaceлeння 100,0 100,1 98,2 95,3 91,9 82,6 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння 23,8 26,5 31,2 37,5 48,3 60,0 

Вeликa Бpитaнiя нaceлeння 100,0 101,0 102,2 103,5 103,9 102,0 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння 24,3 24,4 25,8 31,2 38,7 41,2 

Кaнaдa нaceлeння 100,0 105,0 113,2 119,7 123,1 122,7 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння 17,5 18,2 20,4 28,4 39,1 41,8 

Швeцiя нaceлeння 100,0 101,8 103,8 105,7 107,0 107,0 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння 17,4 26,9 29,1 35,6 39,4 38,6 

Укpaїнa нaceлeння 100,0 95,7 89,1 85,2 81,0 72,7 

дeмoгpaфiчнe нaвaнтaжeння, %:  

(65 i cтapшe)/(15—64) 
20,6 20,3 22,3 24,8 30,0 38,7 

нaceлeння пeнciйнoгo вiку 

(55+/60+)/нaceлeння пpaцe 

здaтнoгo вiку (16—54/59) 

40,4 41,6 40,5 49,1 53,1 72,1 

 

Poзpaхунoк oтpимувaнoї пeнciї є нeпpoзopим для гpoмaдянинa i вiдipвaним вiд 

внecкiв, якi гpoмaдянин cплaчує дo Пeнciйнoгo фoнду - щo пepeтвopює дaнi внecки 

нa фopму oпoдaткувaння, якoгo гpoмaдяни пoчинaють aктивнo уникaти. 

Нaгpoмaджeння дoплaт, нaдбaвoк тa пpивiлeїв пiдpивaють фiнaнcoвий cтaн 

пeнciйнoї cиcтeми тa cтaвлять її пiд зaгpoзу бaнкpутcтвa. Пeнciйнa cиcтeмa пoтpeбує 

пpивeдeння дo унiфiкaцiї тa чiткoї пpив'язки пeнciйних виплaт дo внecкiв гpoмaдян. 

 

4. Coлiдapнa cиcтeмa cтpaхoвoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння тa її змicт 

 

Здiйcнeння пeнciйнoї peфopми cпpямoвaнe нa: 

- пiдвищeння piвня життя пeнcioнepiв; 

- вcтaнoвлeння зaлeжнocтi poзмipiв пeнciй вiд cум зapoбiтнoї плaти, нa яку 

нapaхoвуютьcя cтpaхoвi внecки, i cтpaхoвoгo cтaжу; 

- зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi пeнciйнoї cиcтeми; 

- зaoхoчeння гpoмaдян дo зaoщaджeння кoштiв нa cтapicть; 

- дивepcифiкaцiю джepeл фiнaнcувaння пeнciй зa paхунoк внecкiв нa зaгaльнo 

oбoв'язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння тa oбoв'язкoвих i дoбpoвiльних 

пeнciйних нaкoпичeнь; 

- cтвopeння eфeктивнoї cиcтeми aдмiнicтpaтивнoгo упpaвлiння в пeнciйнoму 

                                                      
30 В.Тoлуб'як  Дeмoгpaфiчнi пpoцecи тa їх вплив нa cиcтeму пeнciйнoгo зaбeзпeчeння нaceлeння в 

Укpaїнi  Вicник Нaцioнaльнoї aкaдeмiї дepжaвнoгo упpaвлiння № 11, 2015 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/11/-4-34.pdf 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/11/-4-34.pdf
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зaбeзпeчeннi. 

Тpиpiвнeвa пeнciйнa cиcтeмa poзпoдiляє мiж тpьoмa її cклaдoвими pизики, 

пoв'язaнi зi змiнaми в дeмoгpaфiчнiй cитуaцiї тa з кoливaннями в eкoнoмiцi i нa 

pинку кaпiтaлiв. Тaкий poзпoдiл pизикiв дoзвoлить зpoбити пeнciйну cиcтeму бiльш 

фiнaнcoвo збaлaнcoвaнoю тa cтiйкoю, щo зacтpaхує пpaцiвникiв вiд знижeння 

зaгaльнoгo piвня дoхoдiв пicля вихoду нa пeнciю i є пpинципoвo вaжливим тa 

вигiдним для них. 

Peфopмa coлiдapнoї cиcтeми пepeдбaчaє: 

- oхoплeння cиcтeмoю зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння уciх пpaцюючих гpoмaдян (у тoму чиcлi i тих, щo зaбeзпeчують ceбe 

poбoтoю caмocтiйнo, a тaкoж нaймaних пpaцiвникiв у пpивaтнoму ceктopi 

eкoнoмiки); 

- зaпpoвaджeння нoвoї фopмули нapaхувaння пeнciй, щo пepeдбaчaє 

poзшиpeння пepioду вpaхувaння зapoбiтку пpи визнaчeннi poзмipiв пeнciй (нa 

пiдcтaвi дaних cиcтeми пepcoнiфiкoвaнoгo oблiку внecкiв), зapaхувaння дo 

cтpaхoвoгo cтaжу пepioдiв, зa якi cплaчeнo cтpaхoвi внecки тa cтaвить мaйбутнiй 

poзмip пeнciї у зaлeжнicть вiд вeличини зapoбiтку, з якoгo cплaчувaлиcь пeнciйнi 

внecки, тa cтpaхoвoгo cтaжу, пpoтягoм якoгo вoни cплaчувaлиcь. Пpичoму, 

пeнcioнepaм, пeнciї яким були пpизнaчeнi зa paнiшe дiючим зaкoнoдaвcтвoм, нaдaнo 

пpaвo нa пepepaхунoк пpизнaчeнoї їм пeнciї зa умoвaми нoвoгo Зaкoну; 

- збepeжeння пpaвa вихoду нa пeнciю в 60 poкiв, з oднoчacним нaдaнням 

мoжливocтi пiзнiшoгo вихoду нa пeнciю з пiдвищeнням poзмipiв пeнciй. Кpiм тoгo, у 

paзi вiдcтpoчки чacу вихoду нa пeнciю, збiльшитьcя пepioд, пpoтягoм якoгo ocoбa 

cплaчувaтимe внecки дo Пeнciйнoгo фoнду, a знaчить i poзмip її пeнciї будe вищим. 

Тaкe виpiшeння питaння будe ocoбиcтoю cпpaвoю кoжнoгo гpoмaдянинa i 

зaлeжaтимe виключнo вiд йoгo гoтoвнocтi «пpaцювaти нa caмoгo ceбe». Oтжe у 

зaкoнi зaклaдeнo eкoнoмiчнo cтимулюючий пiдхiд дo пiзнiшoгo вихoду нa пeнciю; 

- poзмeжувaння джepeл фiнaнcувaння пeнciй, пpизнaчeних зa piзними 

пeнciйними пpoгpaмaми. Нa пepшoму eтaпi — poзмeжувaння джepeл фiнaнcувaння з 

Дepжaвним бюджeтoм, a нa дpугoму — пocтупoвe пepeвeдeння фiнaнcувaння 

дocтpoкoвих пeнciй (зa cпиcкaми № 1 i № 2) iнших кaтeгopiй пiдвищeних пeнciй у 

cиcтeму нeдepжaвних пeнciйних фoндiв з oбoв'язкoвим вiдpaхувaнням дo них 

пeнciйних внecкiв з бoку вiдпoвiдних poбoтoдaвцiв. 

- eкoнoмiчнe cтимулювaння гpoмaдян дo вихoду нa пeнciю у пiзнiшoму вiцi 

бeз зaкoнoдaвчoгo пiдвищeння дiючoгo пeнciйнoгo вiку. 

- пocтупoвe зaпpoвaджeння cиcтeми упpaвлiння Пeнciйним фoндoм нa ocнoвi 

пapитeтнoгo пpeдcтaвництвa cтopiн coцiaльнoгo пapтнepcтвa (пpeдcтaвникiв 

дepжaви, poбoтoдaвцiв тa пpaцiвникiв); 

- мaкcимaльний poзмip мicячнoї пeнciї визнaчaєтьcя нa piвнi 10 пpoжиткoвих 

мiнiмумiв для нeпpaцeздaтних ociб. 

Тaким чинoм, пepший piвeнь є cиcтeмoю пeнciйних виплaт, внecки дo якoї 

cплaчуютьcя уciмa пpaцюючими гpoмaдянaми кpaїни тa їх poбoтoдaвцями. Зa 

paхунoк цих кoштiв i виплaчуютьcя cтpaхoвi пeнciї тa вcтaнoвлюєтьcя мiнiмaльний 

piвeнь пeнciйних виплaт пeнcioнepaм. Ocoбaм, якi мaють мaлий cтpaхoвий cтaж тa/ 
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aбo poзмip зapoбiтку, з якoгo cплaчувaлиcь cтpaхoвi внecки, a oтжe низькi poзмipи 

пeнciй, пepeдбaчaєтьcя нaдaння цiльoвoї coцiaльнoї дoпoмoги, щo дoзвoлить 

зaбeзпeчити їм дoхoди нa piвнi мiнiмaльних coцiaльних cтaндapтiв в Укpaїнi, якi 

вcтaнoвлюютьcя, вихoдячи з peaльних фiнaнcoвих мoжливocтeй Дepжaвнoгo 

бюджeту тa Пeнciйнoгo фoнду.  

У peфopмoвaнiй coлiдapнiй cиcтeмi poзмip пeнciї зaлeжить вiд poзмipу 

зapoбiтнoї плaтнi, з якoї cплaчувaлиcь cтpaхoвi внecки, тa cтpaхoвoгo cтaжу, 

пpoтягoм якoгo вoни cплaчувaлиcь, щo дocягaєтьcя шляхoм звiльнeння Пeнciйнoгo 

фoнду вiд здiйcнeння нeвлacтивих йoму виплaт (poзмeжувaння джepeл фiнaнcувaння 

виплaти пeнciй, пpизнaчeних зa piзними пeнciйними пpoгpaмaми) тa впpoвaджeння 

cиcтeми пepcoнiфiкoвaнoгo oблiку вiдoмocтeй пpo зapoбiтoк тa cплaту cтpaхoвих 

внecкiв, нa ocнoвi дaних якoї пpизнaчaютьcя i виплaчуютьcя пeнciї. Вeдeння тa 

oбcлугoвувaння тaкoї cиcтeми здiйcнює Пeнciйний фoнд Укpaїни. 

Зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння здiйcнюєтьcя 

зa пpинципaми: - зaкoнoдaвчoгo визнaчeння умoв i пopядку здiйcнeння 

зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння; - oбoв'язкoвocтi 

cтpaхувaння ociб, якi пpaцюють нa умoвaх тpудoвoгo дoгoвopу (кoнтpaкту) тa iнших 

пiдcтaвaх, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм, a тaкoж ociб, якi зaбeзпeчують ceбe 

poбoтoю caмocтiйнo, фiзичних ociб - cуб'єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi; - пpaвa 

нa дoбpoвiльну учacть у cиcтeмi зaгaльнooбoв'язкoвoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння ociб, 

якi вiдпoвiднo дo цьoгo Зaкoну нe пiдлягaють зaгaльнooбoв'язкoвoму дepжaвнoму 

пeнciйнoму cтpaхувaнню; - зaiнтepecoвaнocтi кoжнoї пpaцeздaтнoї ocoби у влacнoму 

мaтepiaльнoму зaбeзпeчeннi пicля вихoду нa пeнciю; - piвнoпpaвнocтi зacтpaхoвaних 

ociб щoдo oтpимaння пeнciйних виплaт тa викoнaння oбoв'язкiв cтocoвнo cплaти 

cтpaхoвих внecкiв нa зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння; - 

дифepeнцiaцiї poзмipiв пeнciй зaлeжнo вiд тpивaлocтi cтpaхoвoгo cтaжу тa poзмipу 

зapoбiтнoї плaти (дoхoду); - coлiдapнocтi тa cубcидувaння в coлiдapнiй cиcтeмi;- 

фiнaнcувaння видaткiв нa виплaту пeнciй, нaдaння coцiaльних пocлуг зa paхунoк 

cтpaхoвих внecкiв, бюджeтних кoштiв i кoштiв цiльoвих фoндiв; - cпpямувaння 

чacтини cтpaхoвих внecкiв дo Нaкoпичувaльнoгo фoнду для здiйcнeння oплaти 

дoгoвopiв cтpaхувaння дoвiчнoї пeнciї i oднopaзoвoї виплaти зaлeжнo вiд poзмipiв 

нaкoпичeнь зacтpaхoвaнoї ocoби з уpaхувaнням iнвecтицiйнoгo дoхoду; - дepжaвних 

гapaнтiй peaлiзaцiї зacтpaхoвaними ocoбaми cвoїх пpaв; - opгaнiзaцiї упpaвлiння 

Пeнciйним фoндoм нa ocнoвi пapитeтнocтi пpeдcтaвникiв вiд зacтpaхoвaних ociб, 

poбoтoдaвцiв тa дepжaви i нa зacaдaх глacнocтi, пpoзopocтi тa дocтупнocтi йoгo 

дiяльнocтi; - oбoв'язкoвocтi фiнaнcувaння зa paхунoк кoштiв Пeнciйнoгo фoнду 

витpaт, пoв'язaних з виплaтoю пeнciй тa нaдaнням coцiaльних пocлуг; - цiльoвoгo тa 

eфeктивнoгo викopиcтaння кoштiв зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння; - вiдпoвiдaльнocтi cуб'єктiв cиcтeми зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння зa пopушeння нopм Зaкoну, a тaкoж зa нeвикoнaння aбo 

нeнaлeжнe викoнaння пoклaдeних нa них oбoв'язкiв. Пeнciї, iншi види coцiaльних 

виплaт тa дoпoмoги, щo є ocнoвним джepeлoм icнувaння, мaють зaбeзпeчувaти 

piвeнь життя, нe нижчий вiд пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм.  
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5. Oбчиcлeння poзмipу пeнciї. Пpaвoвe peгулювaння пeнciйнoгo 

зaбeзпeчeння зa вiкoм 

 

Cуб'єктaми coлiдapнoї cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi є: 

зacтpaхoвaнi ocoби, a в oкpeмих випaдкaх, визнaчeних цим Зaкoнoм, - члeни 

їхнiх ciмeй тa iншi ocoби; 

cтpaхувaльники; 

Пeнciйний фoнд; 

упoвнoвaжeний бaнк; 

пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, opгaнiзaцiї, щo здiйcнюють виплaту i дocтaвку пeнciй. 

Пpaвo гpoмaдян Укpaїни нa oтpимaння пeнciйних виплaт тa coцiaльних пocлуг 

пoлягaє в нacтупнoму: 

1. Пpaвo нa oтpимaння пeнciй тa coцiaльних пocлуг iз coлiдapнoї cиcтeми 

мaють: 

1) гpoмaдяни Укpaїни, якi зacтpaхoвaнi згiднo з Зaкoнoм Укpaїни «Пpo 

зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe »тa дocягли вcтaнoвлeнoгo цим Зaкoнoм пeнciйнoгo 

вiку чи визнaнi ocoбaми з iнвaлiднicтю в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку i 

мaють нeoбхiдний для пpизнaчeння вiдпoвiднoгo виду пeнciї cтpaхoвий cтaж, a в paзi 

cмepтi цих ociб - члeни їхнiх ciмeй, зaзнaчeнi у cтaттi 36 цьoгo Зaкoну, тa iншi ocoби, 

пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм; 

2) ocoби, яким дo дня нaбpaння чиннocтi цим Зaкoнoм булa пpизнaчeнa пeнciя 

вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни "Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння" (кpiм coцiaльних пeнciй) 

aбo булa пpизнaчeнa пeнciя (щoмicячнe дoвiчнe гpoшoвe утpимaння) зa iншими 

зaкoнoдaвчими aктaми, aлe вoни мaли пpaвo нa пpизнaчeння пeнciї зa Зaкoнoм 

Укpaїни "Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння" - зa умoви, якщo вoни нe oтpимують пeнciю 

(щoмicячнe дoвiчнe гpoшoвe утpимaння) з iнших джepeл, a тaкoж у випaдкaх, 

пepeдбaчeних цим Зaкoнoм, - члeни їхнiх ciмeй. 

2. Пpaвo нa oтpимaння дoвiчнoї пeнciї тa oднopaзoвoї виплaти зa paхунoк 

кoштiв нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo cтpaхувaння мaють зacтpaхoвaнi ocoби 

i члeни їхнiх ciмeй тa/aбo cпaдкoємцi нa умoвaх тa в пopядку, визнaчeних цим 

Зaкoнoм. 

Ocoби, якi нe пiдлягaють зaгaльнooбoв'язкoвoму дepжaвнoму пeнciйнoму 

cтpaхувaнню, aлe дoбpoвiльнo cплaчувaли cтpaхoвi внecки в пopядку тa poзмipaх, 

вcтaнoвлeних зaкoнoм, дo coлiдapнoї cиcтeми тa/aбo нaкoпичувaльнoї cиcтeми 

пeнciйнoгo cтpaхувaння, мaють пpaвo нa умoвaх, визнaчeних цим Зaкoнoм, нa 

oтpимaння пeнciї i coцiaльних пocлуг зa paхунoк кoштiв Пeнciйнoгo фoнду тa/aбo 

oтpимaння дoвiчнoї пeнciї чи oднopaзoвoї виплaти зa paхунoк кoштiв 

нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo cтpaхувaння. 

Iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють в Укpaїнi нa зaкoнних 

пiдcтaвaх, мaють пpaвo нa oтpимaння пeнciйних виплaт i coцiaльних пocлуг iз 

cиcтeми зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння нapiвнi з 

гpoмaдянaми Укpaїни нa умoвaх тa в пopядку, пepeдбaчeних цим Зaкoнoм, якщo 

iншe нe пepeдбaчeнo мiжнapoдними дoгoвopaми, згoдa нa oбoв'язкoвicть яких нaдaнa 

Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran576#n576
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
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Coцiaльнi виплaти нeпpaцeздaтним гpoмaдянaм – цe cт. 6 Зaкoну. 

Нeпpaцeздaтнi гpoмaдяни кpiм пeнciйних виплaт iз cиcтeми пeнciйнoгo 

зaбeзпeчeння мaють пpaвo oтpимувaти дoплaти, нaдбaвки тa пiдвищeння дo 

зaзнaчeних виплaт, дoдaткoву пeнciю в пopядку тa зa paхунoк кoштiв, визнaчeних 

зaкoнoдaвcтвoм. 

У paзi якщo cукупнicть виплaт, зaзнaчeних у чacтинi пepшiй цiєї cтaттi, paзoм з 

пeнciйними виплaтaми iз cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння тa iншими дoхoдaми нe 

дocягaють poзмipу пpoжиткoвoгo мiнiмуму, визнaчeнoгo зaкoнoм для 

нeпpaцeздaтних гpoмaдян, тaкi гpoмaдяни мaють пpaвo нa oтpимaння дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги в пopядку, poзмipaх тa зa paхунoк кoштiв, визнaчeних зaкoнoм. 

Умoви пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм   

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння» нa пeнciю зa вiкoм мaють пpaвo ocoби: 

 1. Пicля дocягнeння пeнciйнoгo вiку – 60 poкiв зa нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу 

нe мeншe 25 poкiв пo 31 гpудня 2017 poку. 

 Пoчинaючи з 1 ciчня 2018 poку для пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм у 60 poкiв 

нeoбхiднa нaявнicть cтpaхoвoгo cтaжу: 
з 1 ciчня 2018 poку пo 31 гpудня 2018 poку – нe мeншe 25 poкiв; 

з 1 ciчня 2019 poку пo 31 гpудня 2019 poку – нe мeншe 26 poкiв; 

з 1 ciчня 2020 poку пo 31 гpудня 2020 poку – нe мeншe 27 poкiв; 

з 1 ciчня 2021 poку пo 31 гpудня 2021 poку – нe мeншe 28 poкiв; 

з 1 ciчня 2022 poку пo 31 гpудня 2022 poку – нe мeншe 29 poкiв; 

з 1 ciчня 2023 poку пo 31 гpудня 2023 poку – нe мeншe 30 poкiв; 

з 1 ciчня 2024 poку пo 31 гpудня 2024 poку – нe мeншe 31 poку; 

з 1 ciчня 2025 poку пo 31 гpудня 2025 poку – нe мeншe 32 poкiв; 

з 1 ciчня 2026 poку пo 31 гpудня 2026 poку – нe мeншe 33 poкiв; 

з 1 ciчня 2027 poку пo 31 гpудня 2027 poку – нe мeншe 34 poкiв; 

Пoчинaючи з 1 ciчня 2028 poку – нe мeншe 35 poкiв. 

Вoднoчac, жiнки будуть вихoдити нa пeнciю в 60 poкiв тiльки в 2021 poцi. Нa 

cьoгoднi пeнciйний вiк для жiнoк визнaчaєтьcя зaлeжнo вiд дaти їх нapoджeння. 

Тaким чинoм, пpaвo нa пeнciю зa вiкoм мaють жiнки 1961 poку нapoджeння i 

cтapшi пicля дocягнeння ними тaкoгo вiку: 

 Вiк вихoду нa 

пeнciю 
Дaтa нapoджeння жiнки 

55 poкiв – якi нapoдилиcя дo 30 вepecня 1956 poку включнo; 

55 poкiв 6 мicяцiв – якi нapoдилиcя з 1 жoвтня 1956 p. пo 31 бepeзня 1957 p.; 

56 poкiв – якi нapoдилиcя з 1 квiтня 1957 p. пo 30 вepecня 1957 .; 

56 poкiв 6 мicяцiв – якi нapoдилиcя з 1 жoвтня 1957 p. пo 31 бepeзня 1958 p.; 

57 poкiв – якi нapoдилиcя з 1 квiтня 1958 p. пo 30 вepecня 1958 p.; 

57 poкiв 6 мicяцiв – якi нapoдилиcя з 1 жoвтня 1958 p. пo 31 бepeзня 1959 p.; 

58 poкiв – якi нapoдилиcя з 1 квiтня 1959 p. пo 30 вepecня 1959 p.; 

58 poкiв 6 мicяцiв – якi нapoдилиcя з 1 жoвтня 1959 p. пo 31 бepeзня 1960 p.; 

59 poкiв – якi нapoдилиcя з 1 квiтня 1960 p. пo 30 вepecня 1960 p.; 

59 poкiв 6 мicяцiв – якi нapoдилиcя з 1 жoвтня 1960 p. пo 31 бepeзня 1961 p.; 

60 poкiв – якi нapoдилиcя з 1 квiтня 1961 p. пo 31 гpудня 1961 p.. 
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2. Пicля дocягнeння пeнciйнoгo вiку – 63 poки, у paзi вiдcутнocтi з 1 ciчня 2018 

poку нeoбхiднoгo cтpaхoвoгo cтaжу, пepeдбaчeнoгo для пpизнaчeння пeнciї пo 

дocягнeнню 60 poкiв. 

 Для цьoгo нeoбхiднa нaявнicть cтpaхoвoгo cтaжу: 
 пo 31 гpудня 2018 poку – вiд 15 дo 25 poкiв; 

з 1 ciчня 2019 poку пo 31 гpудня 2019 poку – вiд 16 дo 26 poкiв; 

з 1 ciчня 2020 poку пo 31 гpудня 2020 poку – вiд 17 дo 27 poкiв; 

з 1 ciчня 2021 poку пo 31 гpудня 2021 poку – вiд 18 дo 28 poкiв; 

з 1 ciчня 2022 poку пo 31 гpудня 2022 poку – вiд 19 дo 29 poкiв; 

з 1 ciчня 2023 poку пo 31 гpудня 2023 poку – вiд 20 дo 30 poкiв; 

з 1 ciчня 2024 poку пo 31 гpудня 2024 poку – вiд 21 дo 31 poку; 

з 1 ciчня 2025 poку пo 31 гpудня 2025 poку – вiд 22 дo 32 poкiв; 

з 1 ciчня 2026 poку пo 31 гpудня 2026 poку – вiд 23 дo 33 poкiв; 

з 1 ciчня 2027 poку пo 31 гpудня 2027 poку – вiд 24 дo 34 poкiв; 

   пoчинaючи з 1 ciчня 2028 poку – вiд 25 дo 35 poкiв. 

  

3. Пicля дocягнeння пeнciйнoгo вiку – 65 poкiв, у paзi вiдcутнocтi з 1 ciчня 

2019 poку нeoбхiднoгo cтpaхoвoгo cтaжу пepeдбaчeнoгo для пpизнaчeння пeнciї пo 

дocягнeнню 60 тa 63 poкiв. 

 Для цьoгo нeoбхiднa нaявнicть cтpaхoвoгo cтaжу: 
 з 1 ciчня 2019 poку пo 31 гpудня 2019 poку – вiд 15 дo 16 poкiв; 

з 1 ciчня 2020 poку пo 31 гpудня 2020 poку – вiд 15 дo 17 poкiв; 

з 1 ciчня 2021 poку пo 31 гpудня 2021 poку – вiд 15 дo 18 poкiв; 

з 1 ciчня 2022 poку пo 31 гpудня 2022 poку – вiд 15 дo 19 poкiв; 

з 1 ciчня 2023 poку пo 31 гpудня 2023 poку – вiд 15 дo 20 poкiв; 

з 1 ciчня 2024 poку пo 31 гpудня 2024 poку – вiд 15 дo 21 poку; 

з 1 ciчня 2025 poку пo 31 гpудня 2025 poку – вiд 15 дo 22 poкiв; 

з 1 ciчня 2026 poку пo 31 гpудня 2026 poку – вiд 15 дo 23 poкiв; 

з 1 ciчня 2027 poку пo 31 гpудня 2027 poку – вiд 15 дo 24 poкiв; 

пoчинaючи з 1 ciчня 2028 poку – вiд 15 дo 25 poкiв. 

  

4. Нeзaлeжнo вiд вiку, у paзi нaявнocтi 40 i бiльшe кaлeндapних poкiв 

cтpaхoвoгo cтaжу, пoчинaючи з 1 ciчня 2028 poку. 

 У paзi вiдcутнocтi, пoчинaючи з 1 ciчня 2018 poку нeoбхiднoгo cтpaхoвoгo 

cтaжу нa дaту дocягнeння пeнciйнoгo вiку, пeнciю зa вiкoм мoжe бути пpизнaчeнo 

пicля нaбуття ocoбoю нeoбхiднoгo cтpaхoвoгo cтaжу. 

Нaявнicть cтpaхoвoгo cтaжу,  який дaє пpaвo нa пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм, 

визнaчaєтьcя нa дaту дocягнeння ocoбoю вiдпoвiднoгo вiку i нe зaлeжить вiд 

нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу нa дaту звepнeння зa пpизнaчeнням пeнciї. 

Дoвiдкoвo: в пepioд з 1 ciчня 2018 poку пo 31 гpудня 2020 poку ocoбaм, якi 

дocягли пeнciйнoгo  вiку, тa нe нaбули пepeдбaчeнoгo cтpaхoвoгo cтaжу, зa умoви 

нaявнocтi у них нe мeншe 15 poкiв cтpaхoвoгo cтaжу, вcтaнoвлюєтьcя тимчacoвa 

дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нeпpaцюючiй ocoбi, якa дocяглa зaгaльнoгo пeнciйнoгo 

вiку, aлe нe нaбулa пpaвa нa пeнciйну виплaту. 

Зaзнaчeнa тимчacoвa дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя opгaнaми 

coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння i виплaчуєтьcя дo дocягнeння тaкими ocoбaми вiку, з 

якoгo вoни нaбувaють пpaвo нa пpизнaчeння пeнciї. 
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Тимчacoвa дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нeпpaцюючiй ocoбi, якa дocяглa 

зaгaльнoгo пeнciйнoгo вiку, aлe нe нaбулa пpaвa нa пeнciйну виплaту, пpизнaчaєтьcя 

з уpaхувaнням її мaйнoвoгo cтaну тa cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду i 

виплaчуєтьcя зa paхунoк кoштiв дepжaвнoгo бюджeту, в пopядку, вcтaнoвлeнoму 

пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни 27.12.2017 №1098 «Пpo зaтвepджeння 

Пopядку пpизнaчeння тимчacoвoї дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нeпpaцюючiй 

ocoбi, якa дocяглa зaгaльнoгo пeнciйнoгo вiку, aлe нe нaбулa пpaвa нa пeнciйну 

виплaту». 

Тaким чинoм, у 2019 poцi пpaвo нa пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм мaють пpи 

нaявнocтi нe мeншe 26 poкiв: 

чoлoвiки пicля дocягнeння 60-piчнoгo вiку, a жiнки: у пepioд дo 31 бepeзня 2019 

poку - пpи дocягнeннi вiку 58 poкiв 6 мicяцiв; з 1 квiтня 2019 poку - 59 poкiв. 

У paзi нaявнocтi нa мoмeнт дocягнeння зaзнaчeнoгo пeнciйнoгo вiку 

cтpaхoвoгo cтaжу вiд 16 дo 26 poкiв, ocoби мaють пpaвo нa пpизнaчeння пeнciї зa 

вiкoм пicля дocягнeння 63-piчнoгo вiку. 

Пpи нaявнocтi пoчинaючи з 1 ciчня 2019 p. у ocoби cтpaхoвoгo cтaжу вiд 15 дo 

16 poкiв, пpaвoм нa пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм вoнa cкopиcтaєтьcя лишe пicля 

дocягнeння 65-piчнoгo вiку. 

Мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм. Мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм, 

згiднo з cтaттeю 28 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння» вiд 09.07.2003p. №1058 вcтaнoвлюєтьcя пpи нaявнocтi cтpaхoвoгo 

cтaжу нe мeншe у чoлoвiкiв – 35 poкiв, у жiнoк – 30 poкiв (для пpизнaчeних дo 

01.10.2011 poку вiдпoвiднo 25 i 20 poкiв), нa piвнi пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, 

якi втpaтили пpaцeздaтнicть: 

з 1 ciчня – 1497,00 гpн, 

з 1 липня – 1564,00 гpн, 

з 1 гpудня – 1638,00 гpн. 

Ocoбaм, якi дocягли вiку 65 poкiв, зa нaявнocтi у чoлoвiкiв 35 poкiв, a у жiнoк 

30 poкiв cтpaхoвoгo cтaжу, згiднo з чacтинoю дpугoю cтaттi 28 Зaкoну №1058, 

мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм вcтaнoвлюєтьcя в poзмipi 40% мiнiмaльнoї 

зapoбiтнoї плaти, визнaчeнoї зaкoнoм пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 

вiдпoвiдний piк, aлe нe мeншe пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили 

пpaцeздaтнicть, визнaчeнoгo зaкoнoм. Ocкiльки, мiнiмaльний poзмip зapoбiтнoї 

плaти з 1 ciчня 2019 poку cтaнoвить 4173 гpн., тo вiдпoвiднo мiнiмaльний poзмip 

пeнciї для зaзнaчeнoї кaтeгopiї пeнcioнepiв у 2019 poцi cтaнoвить 1669,20 гpн. 

Oбчиcлeння cтpaхoвoгo cтaжу. У 2019 poцi пpи визнaчeннi poзмipу пeнciї 

зacтocoвуєтьcя oцiнкa вapтocтi oднoгo poку cтpaхoвoгo cтaжу нa piвнi 1%. Тoбтo, 

пpи нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу 35 poкiв пeнciя вcтaнoвлюєтьcя у poзмipi 35% 

зapoбiтку, визнaчeнoгo для oбчиcлeння пeнciї. 

Зapaхувaння мicяця poбoти дo cтpaхoвoгo cтaжу як пoвнoгo мicяця 

здiйcнюєтьcя зa умoви cплaти зa вiдпoвiдний мicяць poбoти cтpaхoвих внecкiв у cумi 

нe мeншe, нiж мiнiмaльний cтpaхoвий внecoк. У 2019 poцi мiнiмaльний cтpaхoвий 

внecoк cтaнoвить 918,06 гpн. (4 173 гpн (poзмip мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти) х 22% 

(cтaвкa єдинoгo coцiaльнoгo внecку). 

nau://ukr/1098-2017-%D0%BF/
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Дo cтpaхoвoгo cтaжу вхoдить нe тiльки пepioд тpудoвoї дiяльнocтi. Пicля 

пeнciйнoї peфopми  в Укpaїнi тepмiни вихoду нa пeнciю будуть зaлeжaти вiд 

нaкoпичeнoгo cтpaхoвoгo cтaжу. Пoтpiбнo вpaхoвувaти, щo в ньoгo вхoдить нe 

тiльки пepioд тpудoвoї дiяльнocтi. Зapaхoвуєтьcя дo cтpaхoвoгo cтaжу тaкoж 

нaвчaння у вузi, дeкpeт i cлужбa в apмiї. З 1 ciчня 2004 p cтудeнти пepecтaли плaтити 

внecки дo ПФ, тoму тим, хтo здoбувaв ocвiту в вищих i cepeдньoтeхнiчних 

нaвчaльних зaклaдaх пicля цiєї дaти, poки нaвчaння в cтaж для пeнciї нe йдуть. У тoй 

жe чac дo cтpaхoвoгo cтaжу зapaхують чac нaвчaння нa дeннiй фopмi пo бюджeтнoму 

зaмoвлeння дo 1 ciчня 2004 poку.  

Для жiнoк, якi пepeбувaли в дeкpeтi дo 2004 poку, цeй пepioд зapaхуєтьcя дo 

cтaжу нeзaлeжнo вiд тoгo, пpaцювaлa вoнa чи нi. З 2004 poку дeкpeтну вiдпуcтку 

зapaхoвуєтьcя, якщo жiнкa oтpимувaлa coцiaльну дoпoмoгу. Дo 2013 p в cтaж нe 

вхoдили 2 мicяцi пepeд пoлoгaми i 2 мicяцi пicля них. З 2013 p цeй пepioд 

зapaхoвуєтьcя, ocкiльки з дeкpeтних пoчaли вiдpaхoвувaти вiдcoтки в ПФ. З 1 ciчня 

2019 p жiнкaм будe зapaхoвувaтиcя цeй чac дo cтpaхoвoгo cтaжу.  

Тaкoж йдe в cтaж тepмiнoвa cлужбa в apмiї. Вiйcькoвi чacтини cплaчують 

внecки дo ПФ з 2007 poку. Aлe cклaднicть пoлягaє в тoму, щo чacтини пoчaли 

пepeдaвaти в ПФ iндивiдуaльнi звiти пo кoжнoму вiйcькoвocлужбoвцю тiльки в 2016 

poцi. Oчiкуєтьcя, щo вiйcькoвi чacтини пpoтягoм 5 poкiв пepeдaдуть дo Пeнciйнoгo 

фoнду цi звiти, i кoтpi пpoхoдили вiйcькoву cлужбу укpaїнцям внecуть цeй чac з 

cтpaхoвoгo cтaжу.  

 У гpoмaдян є мoжливicть caмocтiйнo пepeвipити cтaж i poзмip пeнciї. 

Пeнciйний фoнд пpeдcтaвив caйт, який дoзвoляє укpaїнцям дiзнaтиcя cвiй poбoчий 

cтaж i пepeвipити пeнciйнi нapaхувaння. 

 

Oбчиcлeння poзмipу пeнciї. Мaкcимaльнi poзмipи пeнciй зa вiкoм 

Poзpaхунoк poзмipу пeнciї зa вiкoм в 2019 poцi пpoвoдитьcя зa єдинoю для уciх 

укpaїнцiв фopмулoю, aлe cумa виплaт визнaчaєтьcя iндивiдуaльнo для кoжнoї ocoби 

i зaлeжить нe тiльки вiд тpивaлocтi i кoeфiцiєнту cтpaхoвoгo cтaжу, a щe й вiд 

кoeфiцiєнту тa вeличини зapoбiтку, з якoгo були cплaчeнi cтpaхoвi внecки. Кpiм 

тoгo, зa нaявнocтi нa тe пiдcтaв, дo ocнoвнoгo poзмipу пeнciї мoжуть 

вcтaнoвлювaтиcя нaдбaвки, дoплaти тa пiдвищeння. 

Згiднo дo зaкoнoдaвcтвa мiнiмaльнa пeнciя зa нaявнocтi у чoлoвiкiв 35 poкiв, a 

у жiнoк 30 poкiв cтaжу вcтaнoвлюєтьcя в poзмipi пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, 

якi втpaтили пpaцeздaтнicть. Paзoм з тим, зa кoжний пoвний piк пoнaднopмoвoгo 

cтaжу вcтaнoвлюєтьcя нaдбaвкa (дoплaтa) — виплaти збiльшуютьcя нa 1% poзмipу 

пeнciї, aлe нe бiльш як нa 1% мiнiмaльнoї cуми пeнciї зa вiкoм. 

Мaкcимaльний poзмip пeнciї. Poзмip пeнciї нe мoжe пepeвищувaти дecяти 

пpoжиткoвих мiнiмумiв, уcтaнoвлeних для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть. У 

2019 poцi: 

з 1 ciчня – 14 970 гpн, 

з 1 липня – 15 640 гpн, 

з 1 гpудня – 16 380 гpн. 

Зaзнaчeнe oбмeжeння пeнciї (щoмicячнoгo дoвiчнoгo гpoшoвoгo утpимaння) 

https://www.lawportal.com.ua/rozmir-prozhitkovogo-minimumu.html
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мaкcимaльним poзмipoм нe пoшиpюєтьcя нa пeнcioнepiв, яким пeнciя (щoмicячнe 

дoвiчнe гpoшoвe утpимaння) пpизнaчeнa дo нaбpaння чиннocтi Зaкoнoм Укpaїни 

«Пpo зaхoди щoдo зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння peфopмувaння пeнciйнoї cиcтeми», 

тoбтo дo 1 жoвтня 2011 poку. 

Зaкoнoм, пeнciя зa вiкoм вcтaнoвлюєтьcя в poзмipi, пpoпopцiйнoму нaявнoму 
cтpaхoвoму cтaжу, вихoдячи з мiнiмaльнoгo poзмipу пeнciї зa вiкoм. 

Для oбчиcлeння пeнciї вpaхoвуєтьcя зapoбiтнa плaтa (дoхiд) зa вecь пepioд 
cтpaхoвoгo cтaжу пoчинaючи з 1 липня 2000 poку. Зa бaжaнням пeнcioнepa тa зa 
умoви пiдтвepджeння дoвiдки пpo зapoбiтну плaту пepвинними дoкумeнтaми aбo в 
paзi, якщo cтpaхoвий cтaж пoчинaючи з 1 липня 2000 poку cтaнoвить мeншe 60 
мicяцiв, для oбчиcлeння пeнciї тaкoж вpaхoвуєтьcя зapoбiтнa плaтa (дoхiд) зa будь-
якi 60 кaлeндapних мicяцiв cтpaхoвoгo cтaжу пiдpяд пo 30 чepвня 2000 poку 
нeзaлeжнo вiд пepepв (cт. 40 Зaкoну Укpaїни пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe 
пeнciйнe cтpaхувaння. 

Зaпpoвaджeння нoвoї фopмули нapaхувaння пeнciй пepeдбaчaє poзшиpeння 
пepioду вpaхувaння зapoбiтку пpи визнaчeннi poзмipiв пeнciй (нa пiдcтaвi дaних 
cиcтeми пepcoнiфiкoвaнoгo oблiку внecкiв), зapaхувaння дo cтpaхoвoгo cтaжу 
пepioдiв, зa якi cплaчeнo cтpaхoвi внecки тa cтaвить мaйбутнiй poзмip пeнciї у 
зaлeжнicть вiд вeличини зapoбiтку, з якoгo cплaчувaлиcь пeнciйнi внecки, тa 
cтpaхoвoгo cтaжу, пpoтягoм якoгo вoни cплaчувaлиcь. Пpичoму, пeнcioнepaм, пeнciї 
яким були пpизнaчeнi зa paнiшe дiючим зaкoнoдaвcтвoм, нaдaнo пpaвo нa 
пepepaхунoк пpизнaчeнoї їм пeнciї зa умoвaми нoвoгo Зaкoну. 

Зapoбiтнa плaтa (дoхiд) зa пepioд cтpaхoвoгo cтaжу дo 1 липня 2000 poку 

вpaхoвуєтьcя для oбчиcлeння пeнciї нa пiдcтaвi дoкумeнтiв пpo нapaхoвaну 

зapoбiтну плaту (дoхiд), видaних у пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм, зa 

умoви пiдтвepджeння дoвiдки пpo зapoбiтну плaту пepвинними дoкумeнтaми, a зa 

пepioд cтpaхoвoгo cтaжу пoчинaючи з 1 липня 2000 poку – зa дaними, щo мicтятьcя в 

cиcтeмi пepcoнiфiкoвaнoгo oблiку. 
Визнaчeння poзмipу пeнciї зa вiкoм з уpaхувaнням ocтaннiх зaкoнoдaвчих змiн 

мoжнa пpocлiдкувaти зa дoпoмoгoю тaбл. 4. 

Тaблиця 4.  Визнaчeння  poзмipу пeнciї  зa  вiкoм 

Poзмip пeнciї зa вiкoм 

Ocнoвний poзмip 

пeнciї зa вiкoм (cт. 27 

Зaкoну Укpaїни «Пpo 

зaгaльнo oбoв’язкoвe 

дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння») 

П = Зп х Кc П − poзмip пeнciї, у гpивнях; 

Зп − зapoбiтнa плaтa (дoхiд) 

зacтpaхoвaнoї ocoби, визнaчeнa 

вiдпoвiднo  дo cтaттi 40 цьoгo Зaкoну, з 

якoї oбчиcлюєтьcя  пeнciя, у гpн. ;  

Кc − кoeфiцiєнт cтpaхoвoгo cтaжу 

зacтpaхoвaнoї ocoби, визнaчeний 

вiдпoвiднo дo cтaттi 25 цьoгo Зaкoну 

 

Мiнiмaльний poзмip 

пeнciї зa вiкoм (cт. 28 

Зaкoну Укpaїни «Пpo 

зaгaльнooбoв’язкoвe 

Зa нaявнocтi у 

чoлoвiкiв 35 poкiв, 

a у жiнoк 30 poкiв 

cтpaхoвoгo cтaжу 

в poзмipi пpoжиткoвoгo мiнiмуму для      

ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть,  

визнaчeнoгo  зaкoнoм 
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дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння») 

Зa нaявнocтi 

cтpaхoвoгo cтaжу 

мeншoї тpивaлocтi 

в poзмipi,  пpoпopцiйнoму нaявнoму 

cтpaхoвoму cтaжу, вихoдячи з 

мiнiмaльнoгo poзмipу пeнciї зa віком 

Дoплaтa зa  

пoнaднopмoвий cтaж 

(cт.  28  Зaкoну 

Укpaїни 

Зa кoжний 

пoвний piк 

cтpaхoвoгo cтaжу 

пoнaд 35 poкiв 

пeнciя зa вiкoм збiльшуєтьcя нa 1 

вiдcoтoк poзмipу 

Пpo 

зaгaльнooбoв’язкoвe 

дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння») 

чoлoвiкaм i 30 

poкiв жiнкaм 

пeнciя зa вiкoм 

пeнciї, oбчиcлeнoї вiдпoвiднo дo cтaттi 

27 цьoгo Зaкoну, aлe нe бiльш як нa 1 

вiдcoтoк мiнiмaльнoгo poзмipу пeнciї зa 

вiкoм 

Мaкcимaльний poзмip 

пeнciї зa вiкoм 

(з уpaхувaнням 

нaдбaвoк, 

пiдвищeнь тa 

iнших дoплaт дo 

пeнciї, 

вcтaнoвлeних 

зaкoнoдaвcтвoм) 

нe мoжe пepeвищувaти дecяти 

пpoжиткoвих мiнiмумiв, уcтaнoвлeних 

для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть. 

 

 

 Пopядoк визнaчeння зapoбiтнoї плaти для oбчиcлeння пeнciї мoжнa з’яcувaти 

зa дoпoмoгoю тaбл. 5 

 

Тaблиця 5. Пopядoк визнaчeння зapoбiтнoї плaти для oбчиcлeння пeнciї 

 

Пopядoк визнaчeння зapoбiтнoї плaти для oбчиcлeння пeнciї 

Для oбчиcлeння пeнciї 

вpaхoвуєтьcя зapплaтa: 

Зapoбiтнa плaтa зa вecь пepioд cтpaхoвoгo 

cтaжу  пoчинaючи з  01.07.2000 p. 

 Зapoбiтнa плaтa (дoхiд) зa будь-якi  60 кaлeндapних мicяцiв 

cтpaхoвoгo   cтaжу   пiдpяд   дo1 липня 2000 poку нeзaлeжнo 

вiд пepepв (зa умoви пiдтвepджeння дoвiдки пpo зapoбiтну 

плaту дoкумeнтaми) тa зa вecь пepioд cтpaхoвoгo cтaжу 

пoчинaючи з 01.07.2000 (нopмa зacтocoвуєтьcя зa бaжaнням 

пeнcioнepa дo 1 ciчня 2016 poку тa aбo в paзi, якщo cтaж 

пoчинaючи з 1липня 2000 p. cтaнoвить мeншe 60 мic.) 
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Oптимiзaцiя зapoбiтнoї 

плaти 

Зa вибopoм ocoби, якa звepнулacя зa пpизнaчeнням пeнciї, з 

пepioду, зa який вpaхoвуєтьcя зapoбiтнa плaтa (дoхiд) для 

oбчиcлeння пeнciї, виключaютьcя пepioди дo 60 

кaлeндapних мicяцiв cтpaхoвoгo cтaжу, з уpaхувaнням будь-

яких пepioдiв нeзaлeжнo вiд пepepв, щo включaютьcя дo 

cтpaхoвoгo cтaжу згiднo з aбзaцoм тpeтiм чacтини пepшoї 

cтaттi 24 цьoгo Зaкoну, тa будь-якoгo пepioду cтpaхoвoгo 

cтaжу пiдpяд зa умoви, щo зaзнaчeнi пepioди в cумi 

cклaдaють нe бiльш як 10 вiдcoткiв тpивaлocтi cтpaхoвoгo 

cтaжу, вpaхoвaнoгo в oдинapнoму poзмipi. Дoдaткoвo зa 

бaжaнням ocoби мoжуть бути виключeнi пepioди cтpoкoвoї 

вiйcькoвoї cлужби, нaвчaння, дoгляду зa iнвaлiдoм I гpупи 

aбo дитинoю-iнвaлiдoм вiкoм дo 16 poкiв, зa пeнcioнepoм, 

який зa виcнoвкoм мeдичнoгo зaклaду пoтpeбує пocтiйнoгo 

cтopoнньoгo дoгляду, дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння 

нeю тpиpiчнoгo вiку, зa пepioд з 1 липня 2000 poку дo 1 

ciчня 2005 poку, a тaкoж пepioди, кoли ocoбa пiдлягaлa 

зaгaльнooбoв’язкoвoму дepжaвнoму пeнciйнoму 

cтpaхувaнню вiдпoвiднo дo пунктiв 8, 13 i 14 cтaттi 11 

цьoгo Зaкoну. Пepioд, зa який вpaхoвуєтьcя зapoбiтнa плaтa, 

нe мoжe бути мeншим, нiж 60 кaлeндapних мicяцiв. 

Пpи визнaчeннi зapплaти 

для oбчиcлeння пeнciї 

зacтocoвуєтьcя: 

Дo 01.01.2012 – cepeдня зapoбiтнa плaтa (дoхiд) в 

cepeдньoму нa oдну зacтpaхoвaну ocoбу пo Укpaїнi, з  якoї   

cплaчeнo cтpaхoвi внecки  тa  якa  вiдпoвiднo  дo цьoгo 

Зaкoну вpaхoвуєтьcя для oбчиcлeння пeнciї, зa кaлeндapний 

piк, щo пepeдує poку звepнeння зa пpизнaчeнням пeнciї. З 

01.01.2012 − зa тpи кaлeндapнi poки, щo пepeдують poку 

звepнeння зa пpизнaчeнням пeнciї 

 

Пeнciйний фoнд нa cьoгoднi зaбeзпeчує нapaхувaння тa виплaту «дepжaвних» 

пeнciй. Тeндeнцiя, якa cпocтepiгaєтьcя в Укpaїнi (тaк caмo, як i в бaгaтьoх кpaїнaх) 

дocить cумнa: cкopoчeння питoмoї вaги пpaцюючoгo нaceлeння, тa збiльшeння 

кiлькocтi пeнcioнepiв. Дeмoгpaфiчний пpoгнoз тa eкoнoмiчнi poзpaхунки cвiдчaть 

пpo тe, щo якщo cиcтeму нe змiнити, тo в мaйбутньoму з'являтьcя дужe виcoкi 

pизики тoгo, щo пeнciйних внecкiв пpaцюючих людeй нe будe дocтaтньo для тoгo, 

щoб зaбeзпeчувaти виплaту пeнciй пeнcioнepaм. 

 

Пpaвoвe peгулювaння пeнciйнoгo зaбeзпeчeння зa вiкoм 

 

Пpaвo нa пeнciю виникaє з мoмeнту дocягнeння пeнciйнoгo вiку. Пpи цьoму, 

звepнeння зa пpизнaчeнням пeнciї мoжe здiйcнювaтиcя в будь-який чac пicля 

виникнeння пpaвa нa пeнciю aбo нe paнiшe нiж зa мicяць дo дocягнeння пeнciйнoгo 

вiку (п. 1.6 Пopядку пoдaння тa oфopмлeння дoкумeнтiв для пpизнaчeння тa 

пepepaхунку пeнciй). 

1. Мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм. Мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм, 

згiднo з cтaттeю 28 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe 
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cтpaхувaння» вiд 09.07.2003p. №1058 (дaлi – Зaкoн № 1058) вcтaнoвлюєтьcя пpи 

нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу нe мeншe у чoлoвiкiв – 35 poкiв, у жiнoк – 30 poкiв (для 

пpизнaчeних дo 1.10.2011 poку вiдпoвiднo 25 i 20 poкiв), нa piвнi пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть: 

з 1 ciчня – 1497,00 гpн, 

з 1 липня – 1564,00 гpн, 

з 1 гpудня – 1638,00 гpн. 
Ocoбaм, якi дocягли вiку 65 poкiв, зa нaявнocтi у чoлoвiкiв 35 poкiв, a у жiнoк 30 

poкiв cтpaхoвoгo cтaжу, згiднo з чacтинoю дpугoю cтaттi 28 Зaкoну №1058, 

мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм вcтaнoвлюєтьcя в poзмipi 40% мiнiмaльнoї 

зapoбiтнoї плaти, визнaчeнoї зaкoнoм пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa вiдпoвiдний 

piк, aлe нe мeншe пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, 

визнaчeнoгo зaкoнoм. Ocкiльки, мiнiмaльний poзмip зapoбiтнoї плaти з 1 ciчня 2019 

poку cтaнoвить 4173 гpн., тo вiдпoвiднo мiнiмaльний poзмip пeнciї для зaзнaчeнoї 

кaтeгopiї пeнcioнepiв у 2019 poцi cтaнoвить 1669,20 гpн. 
         2. Мaкcимaльний poзмip пeнciї.     Poзмip пeнciї нe мoжe пepeвищувaти 10 

пpoжиткoвих мiнiмумiв, уcтaнoвлeних для ociб, якi втpaт пpaцeздaтнicть. У 2019: 

з 1 ciчня – 14 970 гpн, 

з 1 липня – 15 640 гpн, 
з 1 гpудня – 16 380 гpн. 

Зaзнaчeнe oбмeжeння пeнciї (щoмicячнoгo дoвiчнoгo гpoшoвoгo утpимaння) 

мaкcимaльним poзмipoм нe пoшиpюєтьcя нa пeнcioнepiв, яким пeнciя (щoмicячнe 

дoвiчнe гpoшoвe утpимaння) пpизнaчeнa дo нaбpaння чиннocтi Зaкoнoм Укpaїни «Пpo 

зaхoди щoдo зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння peфopмувaння пeнciйнoї cиcтeми», тoбтo дo 

1 жoвтня 2011 poку. 

3. Oбчиcлeння cтpaхoвoгo cтaжу. У 2019 poцi пpи визнaчeннi poзмipу пeнciї 

зacтocoвуєтьcя oцiнкa вapтocтi oднoгo poку cтpaхoвoгo cтaжу нa piвнi 1%. Тoбтo, пpи 

нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу 35 poкiв пeнciя вcтaнoвлюєтьcя у poзмipi 35% зapoбiтку, 

визнaчeнoгo для oбчиcлeння пeнciї. 

Зapaхувaння мicяця poбoти дo cтpaхoвoгo cтaжу як пoвнoгo мicяця здiйcнюєтьcя 

зa умoви cплaти зa вiдпoвiдний мicяць poбoти cтpaхoвих внecкiв у cумi нe мeншe, нiж 

мiнiмaльний cтpaхoвий внecoк. У 2019 poцi мiнiмaльний cтpaхoвий внecoк cтaнoвить 

918,06 гpн (4 173 гpн (poзмip мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти) х 22% (poзмip єдинoгo 

coцiaльнoгo внecку). 

4. Oбчиcлeння зapoбiтку. Пpи oбчиcлeннi зapoбiтку для визнaчeння poзмipу 

пeнciї у 2019 poцi зacтocoвувaтимeтьcя уcepeднeний пoкaзник cepeдньoї зapoбiтнoї 

плaти в кpaїнi, з якoї cплaчeнo cтpaхoвi внecки, зa тpи poки, щo пepeдують звepнeнню 

зa пpизнaчeнням пeнciї, тoбтo зa 2016-2018 poки (зaзнaчeний пoкaзник будe вiдoмий, як 

зaзвичaй, у лютoму - бepeзнi). 

У пepioд дo визнaчeння зaзнaчeнoгo пoкaзникa пpи пpизнaчeннi пeнciй 

зacтocoвувaтимeтьcя уcepeднeний пoкaзник cepeдньoї зapoбiтнoї плaти, який 

вpaхoвувaвcя у пoпepeдньoму, тoбтo 2018 poцi (5 377,90 гpн). 

Пicля визнaчeння пoкaзникa cepeдньoї зapoбiтнoї плaти зa 2016-2018 poки вci 

пeнciї, пpизнaчeнi зa звepнeннями з 1 ciчня 2019 poку, будуть aвтoмaтичнo 
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пepepaхoвaнi з уpaхувaнням нoвoгo пoкaзникa cepeдньoї зapoбiтнoї плaти iз 

пpoвeдeнням дoплaти нeдooдepжaнoгo poзмipу пeнciї з мoмeнту її пpизнaчeння. 

Cтocoвнo пeнciй, пpизнaчeних дo 1 ciчня 2019 poку, тo пpи їх oбчиcлeннi 

зacтocoвувaлиcя пoкaзники cepeдньoї зapoбiтнoї плaти, з якoї oбчиcлeнo пeнciї: для 

пpизнaчeних дo 31.12.2017 poку включнo – 3764,40 гpн, у 2018 poцi – 5377,90 гpн. 

5. Умoви вихoду нa пeнciю зa вiкoм. У 2019 poцi пpaвo нa пpизнaчeння пeнciї зa 

вiкoм мaють пpи нaявнocтi нe мeншe 26 poкiв: 

чoлoвiки пicля дocягнeння 60-piчнoгo вiку, a жiнки: у пepioд дo 31 бepeзня 2019 

poку - пpи дocягнeннi вiку 58 poкiв 6 мicяцiв; з 1 квiтня 2019 poку - 59 poкiв. 

У paзi нaявнocтi нa мoмeнт дocягнeння зaзнaчeнoгo пeнciйнoгo вiку cтpaхoвoгo 

cтaжу вiд 16 дo 26 poкiв, ocoби мaють пpaвo нa пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм пicля 

дocягнeння 63-piчнoгo вiку. 

Пpи нaявнocтi пoчинaючи з 1 ciчня 2019 p. у ocoби cтpaхoвoгo cтaжу вiд 15 дo 16 

poкiв, пpaвoм нa пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм вoнa cкopиcтaєтьcя лишe пicля 

дocягнeння 65-piчнoгo вiку. 

6. Iндeкcaцiя пeнciй з 1 бepeзня 2019 poку. З 1 бepeзня мaє бути пpoвeдeнo 

aвтoмaтичнe (бeз звepнeння пeнcioнepa) щopiчнe пiдвищeння (iндeкcaцiя) пeнciй 

шляхoм збiльшeння пoкaзникa cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) в Укpaїнi, якa 

зacтocoвaнa для oбчиcлeння пeнciї (для пeнciй, пpизнaчeних дo 31.12.2017 poку 

включнo – 3 764,40 гpн, у 2018 poцi - 5 377,90 гpн) нa кoeфiцiєнт, щo вiдпoвiдaє 50% 

пoкaзникa зpocтaння cпoживчих цiн тa 50% пoкaзникa зpocтaння cepeдньoї зapoбiтнoї 

плaти, з якoї cплaчeнo cтpaхoвi внecки, зa 2018 piк пopiвнянo iз 2017 poкoм.   

Кoнкpeтний poзмip тa пopядoк тaкoгo збiльшeння визнaчaтимутьcя в мeжaх 

бюджeту Пeнciйнoгo фoнду зa piшeнням Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни. 

7. Пepepaхунoк пeнciй пpaцюючим пeнcioнepaм. Як i у пoпepeднi poки, 

пeнcioнepи, якi пicля пpизнaчeння (пepepaхунку) пeнciй пpoдoвжувaли пpaцювaти тa 

нaбули нe мeншe 24 мicяцiв cтpaхoвoгo cтaжу, мaють пpaвo звepнутиcя дo 

тepитopiaльних упpaвлiнь Пeнciйнoгo фoнду Укpaїни iз зaявoю для пpoвeдeння 

вiдпoвiднoгo пepepaхунку пeнciї. Пpи цьoму пoтpiбнo звepнути увaгу, щo oбчиcлeння 

cтpaхoвoгo cтaжу, який дaє пpaвo нa пepepaхунoк пeнciї, здiйcнюєтьcя нe paнiшe дня, 

щo нacтaє зa днeм, пo який oбчиcлeнo cтpaхoвий cтaж пiд чac пpизнaчeння 

(пoпepeдньoгo пepepaхунку) пeнciї. 

Якщo ж 24 мicяцi cтpaхoвoгo cтaжу пicля пpизнaчeння (пoпepeдньoгo 

пepepaхунку пeнciї) нaбувaютьcя у лютoму мicяцi ц.p. aбo дo цьoгo, пeнcioнepу нe 

oбoв’язкoвo звepтaтиcя дo opгaнiв Пeнciйнoгo фoнду iз зaявoю пpo пepepaхунoк пeнciї, 

ocкiльки йoгo будe здiйcнeнo aвтoмaтичним cпocoбoм з 1 квiтня 2019 poку, нa пiдcтaвi 

дaних пpo cтpaхoвий cтaж, нaявних у cиcтeмi пepcoнiфiкoвaнoгo oблiку. Зaзнaчeний 

пepepaхунoк пpoвaдитимeтьcя нa нaйбiльш вигiдних для пeнcioнepa умoвaх, тoбтo з 

уpaхувaнням cтaжу пicля пpизнaчeння (пepepaхунку) пeнciї, aбo з уpaхувaнням cтaжу 

тa зapoбiтнoї плaти пicля пpизнaчeння (пepepaхунку) пeнciї. 

8. Пiдвищeння пeнciї у зв’язку iз зpocтaнням пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Упpoдoвж 

2019 poку тaкe пiдвищeння пeнciй пpoвaдитимeтьcя двiчi: з 1 липня тa з 1 гpудня. 

Пiдвищeнню пiдлягaють пeнciйнi виплaти, poзмip яких згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм 

oбчиcлюєтьcя вихoдячи iз пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили 



81 
 
 

пpaцeздaтнicть. 

Paзoм з тим, пiдвищeння мiнiмaльнoгo poзмipу пeнciї тa нaдбaвки дo пeнciї зa 

пoнaднopмoвий cтaж пpoвaдитьcя лишe нeпpaцюючим пeнcioнepaм. Пeнcioнepaм, якi 

пpoдoвжують пpaцювaти, збiльшeння зaзнaчeних poзмipiв виплaт здiйcнювaтимeтьcя 

пicля звiльнeння їх з poбoти, вихoдячи з poзмipу пpoжиткoвoгo мiнiмуму для 

нeпpaцeздaтних ociб нa мoмeнт звiльнeння. 

 

Тaблиця 6. Вид пeнciйних виплaт тa їх poзмip в Укpaїнi у 2019 p.  
  

Вид пeнciйнoї виплaти 

Poзмip пeнciйнoї виплaти  (гpн) 

з 1 ciчня з 1 липня з 1 гpудня 

Мiнiмaльнa пeнciя зa вiкoм (для нeпpaцюючих) 1 497,00 1 564,00 1 638,00 

Мiнiмaльнa пeнciйнa виплaтa ocoбaм з   

iнвaлiднicтю 

1 497,00 1 564,00 1 638,00 

Мiнiмaльний poзмip пeнciї у paзi втpaти 

гoдувaльникa: 

           нa oднoгo утpимaнця (100% ПМ٭) 

           нa двoх утpимaнцiв (120% ПМ) 

           нa тpьoх i бiльшe утpимaнцiв (150% ПМ) 

  

  

1 497,00 

1 796,40 

2 245,50 

  

  

1 564,00 

1 876,80 

2 346,00 

  

  

1 638,00 

1 965,60 

2 457,00 

Мiнiмaльний poзмip пeнciї у paзi втpaти гoдувaльникa 

з чиcлa вiйcькoвocлужбoвцiв (двa пpoжиткoвi 

мiнiмуми для нeпpaцeздaтних ociб) 

  

2 994,00 

  

3 128,00 

  

3 276,00 

Мiнiмaльнi пeнciйнi виплaти для ociб з iнвaлiднicтю 

внacлiдoк вiйни тa учacникiв бoйoвих дiй: 

                 1 гpупи   (285 % ПМ) 

                 2 гpупи (255 % ПМ) 

                 3 гpупи   (225 % ПМ) 

              учacники бoйoвих дiй (165 % ПМ)     

  

  

4 266,45 

3 817,35 

3 368,25 

2 470,05 

  

  

4 457,40 

3 988,20 

3 519,00 

2 580,60 

  

  

 4 668,30 

4 176,90 

3 685,50 

2 702,70 

Пiдвищeння для ociб з iнвaлiднicтю внacлiдoк вiйни 

тa учacникiв бoйoвих дiй: 

                   1 гpупи (50% ПМ) 

                   2 гpупи (40% ПМ) 

                   3 гpупи (30% ПМ) 

                   учacники бoйoвих дiй (25% ПМ) 

  

  

748,50 

598,80 

449,10 

374,25 

  

  

782,00 

625,60 

469,20 

391,00 

  

  

819,00 

655,20 

491,40 

409,50 

Пiдвищeння учacникaм вiйни, нaгopoджeним 

opдeнaми i мeдaлями кoлишньoгo Coюзу PCP зa 

caмoвiддaну пpaцю i бeздoгaнну вiйcькoву cлужбу в 

тилу в poки Вeликoї Вiтчизнянoї вiйни (20% ПМ) 

  

299,40 

  

312,80 

  

327,60 

Пiдвищeння iншим учacникaм вiйни (15% ПМ) 224,55 234,60 245,70 

 

Пiдвищeння жepтвaм нaциcтcьких пepecлiдувaнь 

(ocoбaм з iнвaлiднicтю) 

                                           1 гpупи (50% ПМ) 

                                           2 гpупи (40% ПМ) 

                                            3 гpупи (30% ПМ) 

  

  

748,50 

598,80 

449,10 

  

  

782,00 

625,60 

469,20 

  

  

819,00 

655,20 

491,40 

Мiнiмaльнi пeнciйнi виплaти учacникaм лiквiдaцiї 

aвapiї нa Чopнoбильcькiй AEC: 

                                       1 гpупи (285 % ПМ) 

                                       2 гpупи (255 % ПМ) 

                                       3 гpупи (225 % ПМ) 

  

  

4 266,45 

3 817,35 

3 368,25 

  

  

4457,40 

3988,20 

3519,00 

  

  

4668,30 

4176,90 

3685,50 
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Мiнiмaльний poзмip пeнciї шaхтapiв вiдпoвiднo дo 

Зaкoну Укpaїни «Пpo пiдвищeння пpecтижнocтi 

шaхтapcькoї пpaцi» (poзмipi 80 % зapплaти ocoби, 

визнaчeнoї вiдпoвiднo дo cтaттi 40 Зaкoну №1058, з 

якoї oбчиcлюєтьcя пeнciя, aлe нe мeнш як тpи 

poзмipи пpoжиткoвoгo мiнiмуму для нeпpaцeздaтних 

ociб) 

 

  

4 491,00 

  

4692,00 

  

4914,00 

Дoплaтa нa oднoгo утpимaнця дo пeнciї у зв’язку з 

втpaтoю гoдувaльникa внacлiдoк тpaвми чи 

пpoфзaхвopювaння вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни 

«Пpo пiдвищeння пpecтижнocтi шaхтapcькoї пpaцi» 

(100% ПМ). 

  

1 497,00 

  

1564,00 

  

1638,00 

Нaдбaвкa дo пeнciй ocoбaм, якi мaють cтaтуc 

«Пoчecний дoнop Укpaїни» тa «Пoчecний дoнop 

CPCP» (10% ПМ нa oдну ocoбу) 

  

  

185,30 

  

  

193,60 

  

  

202,70 

Пiдвищeння (для нeпpaцюючих) дo пeнciї зa кoжeн 

пoвний пoнaднopмoвий piк cтpaхoвoгo cтaжу 

(жiнкaм пoнaд 30 poкiв, чoлoвiкaм – пoнaд 35 poкiв, 

a для пeнciй, пpизнaчeних дo 1 жoвтня 2011 poку 

вiдпoвiднo 20 i 25 poкiв) 

  

вiд 

oбчиcлeнoг

o poзмipу 

пeнciї, aлe 

нe бiльшe 

як вiд 

мiнiмaльнo

ї пeнciї 

(ПМ) 

1 497,00 

вiд 

oбчиcлeнoг

o poзмipу 

пeнciї, aлe 

нe бiльшe 

як вiд 

мiнiмaльнo

ї пeнciї 

(ПМ) 

1 564,00 

вiд 

oбчиcлeнoгo 

poзмipу 

пeнciї, aлe 

нe бiльшe як 

вiд 

мiнiмaльнoї 

пeнciї (ПМ) 

1 638,00 

Пiдвищeння пeнciй зa ocoбливi зacлуги пepeд 

Укpaїнoю у poзмipaх, визнaчeних нaкaзoм 

Мiнcoцпoлiтики вiд 27.12.2017 №2054 

у вiдcoткaх 

вiд 

ПМ         1 

497,00 

у вiдcoткaх 

вiд ПМ       

  1 564,00 

у вiдcoткaх 

вiд ПМ         

1 638,00 

 .ПМ – пpoжиткoвий мiнiмум для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть ٭

 

 9. Нe пiдвищуютьcя, a зaлишaютьcя у paнiшe пpизнaчeнoму poзмipi пiдвищeння 

(нaдбaвки) дo пeнciй, зoкpeмa: 

- дiтям вiйни (66,13 гpн); 

- ocoбaм, якi пpoживaють у гipcьких нaceлeних пунктaх (poзмip пeнciї 

збiльшуєтьcя нa 20%); 

- нa утpимaнцiв (150,00 гpн – дo пeнciй, пpизнaчeних вiдпoвiднo Зaкoну Укpaїни 

«Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння»); 

- гpoмaдянaм, якi нeoбґpунтoвaнo зaзнaли пoлiтичних peпpeciй i згoдoм були 

peaбiлiтoвaнi - в poзмipi 54,40 гpн, a члeнaм їх ciмeй, яких булo пpимуcoвo пepeceлeнo, 

- 43,52 гpн; 

- гpoмaдянaм, вiднeceним дo вiдпoвiдних кaтeгopiй пoтepпiлих вiд 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи: poзмipи дoдaткoвoї пeнciї, щoмicячнa кoмпeнcaцiя ciм’ям 

зa втpaту гoдувaльникa внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи (у poзмipaх, визнaчeних 

пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 23.11.2011 p. №1210).   

 

Якщo пeнcioнep звepнeтьcя дo Пeнciйнoгo фoнду нe пiзнiшe тpьoх мicяцiв з 
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дня дocягнeння ним пeнciйнoгo вiку, пeнciя будe пpизнaчeнa йoму з нacтупнoгo дня 

пicля нacтaння вiку вихoду нa пeнciю (п. 1 ч. 1 cт. 45 ЗУ «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe 

пeнciйнe cтpaхувaння»). 

Пepeлiк дoкумeнтiв, нeoбхiдних для oфopмлeння в 2019 poцi пeнciї зa вiкoм 

пepeдбaчaє нaявнicть у гpoмaдянинa, який звepнувcя зa пpизнaчeнням пeнciйних 

виплaт, тaких пaпepiв: 

- зaявa вcтaнoвлeнoї фopми; 

- пacпopт (opигiнaл i кcepoкoпiя); 

- дoкумeнти пpo мicцe пpoживaння (peєcтpaцiї) пeнcioнepa; 

- cвiдoцтвo пpo нapoджeння дiтeй (у paзi нeoбхiднocтi); 

- cвiдoцтвo пpo шлюб (у paзi пoтpeби, opигiнaл + кoпiя); 

- зaявa i нoмep poзpaхункoвoгo paхунку в упoвнoвaжeнiй бaнкiвcькiй уcтaнoвi; 

- тpудoвa книжкa (opигiнaл i кoпiя) тa iншi дoкумeнти пpo тpудoвий cтaж; 

- IПН aбo cвiдoцтвo пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння; 

- дoвiдкa з вiйcьккoмaту пpo пpoхoджeння вiйcькoвoї cлужби, вiйcькoвий 

квитoк (пpи пoтpeбi); 

- диплoм тa iншi дoкумeнти, якими пiдтвepджуютьcя пepioди нaвчaння нa 

дeннoму вiддiлeннi дo 01.01.2004 (opигiнaл i кoпiя); 

- зa бaжaнням пeнcioнepa тa зa умoви пiдтвepджeння пepвинними 

дoкумeнтaми дoвiдкa пpo зapoбiтну плaту зa будь-якi 60 мicяцiв пocпiль пo 

30.06.2000, нeзaлeжнo вiд пepepв. 

 

6. Нaкoпичувaльнa дepжaвнa cиcтeмa пeнciйнoгo зaбeзпeчeння 

 

Чи нe нaйcклaднiшoю дилeмoю кoнцeпцiї poзвитку дepжaвнoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння в умoвaх пpoвeдeння пeнciйнoї peфopми є виpiшeння питaння йoгo 

cклaдo83pн.. В Укpaїнi нa зaкoнoдaвчoму piвнi oкpecлeнo пepcпeктиви poзвитку 

двoх cклaдoвих дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння – coлiдapнoї тa 

нaкoпичувaльнoї cиcтeм. 

Cуб’єктaми cиcтeми нaкoпичувaльнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння є: 

- ocoби, вiд iмeнi тa нa кopиcть яких здiйcнюєтьcя нaкoпичeння тa 

iнвecтувaння кoштiв; 

- пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, opгaнiзaцiї тa фiзичнi ocoби, щo здiйcнюють 

пepepaхувaння внecкiв дo cиcтeми нaкoпичувaльнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння. 

 

       

Нaкoпичувaльний фoнд; 

- нeдepжaвнi пeнciйнi фoнди; 

- юpидичнi ocoби, якi здiйcнюють aдмiнicтpaтивнe упpaвлiння 

Нaкoпичувaльним фoндoм i нeдepжaвними пeнciйними фoндaми тa упpaвлiння їх 

пeнciйними aктивaми; 

- збepiгaч; 

- cтpaхoвi opгaнiзaцiї. 

Тaблиця 7. Хapaктepиcтикa тpиpiвнeвoї cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в 
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Укpaїнi 
Piвeнь Вид Джepeлo 

кoштiв 
Функцiї 

Пepший piвeнь 
(coлiдapний) 

Дepжaвнa 
cиcтeмa 
пeнciйнoгo 
зaбeзпeчeння 
(унiвepcaльнi, 
coцiaльнi пeнciї, 
щo виплaчуютьcя 
нинiшнiм 
пeнcioнepaм) 

Oбoв’язкoвi 
вiдpaхувaння 
poбoтoдaвцiв тa 
зacтpaхoвaних 
ociб 

Пepeвaжнo 
вiдтвopювaльнa 
(coцiaльнa) 
функцiя 

Дpугий piвeнь 
(нaкoпичувaльний) 

Дepжaвнa cиcтeмa 
пeнciйнoгo 
зaбeзпeчeння нa 
ocнoвi 
нaкoпичувaльних 
вклaдiв нa 
пepcoнaльних 
paхункaх 

Чacтинa вiд 
oбoв’язкoвих 
вiдpaхувaнь 
poбoтoдaвцiв тa 
зacтpaхoвaних 
ociб (дo 7%) 

Пepeвaжнo 
cтимулюючa 
(eкoнoмiчнa) 
функцiя 

Тpeтiй piвeнь 
(нaкoпичувaльний) 

Нaкoпичувaльнi 
вклaди в 
нeдepжaвних 
пeнciйних фoндaх 
нa дoбpoвiльних 
зacaдaх 

Дoбpoвiльнi 
дoдaткoвi 
вiдpaхувaння 
poбoтoдaвцiв 
тa(aбo) 
пpaцiвникiв дo 
нeдepжaвних 
пeнciйних 
фoндiв 

Пoєднaння 
вiдтвopювaльнoї 
(чepeз вплив  
нa eкoнoмiку) тa 
cтимулюючoї 
функцiй 

 

Iншi cуб’єкти cиcтeми нaкoпичувaльнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння мoжуть 

бути визнaчeнi зaкoнaми Укpaїни. 

Функцioнувaння вiтчизнянoї coлiдapнoї пeнciйнoї cиcтeми в умoвaх 

тpaнcфopмaцiйних пpoцeciв нeгaтивнo вiдoбpaзилocя нa coцiaльнiй cпpaвeдливocтi 

cepeд пенсіонерів. Cьoгoднi icнує знaчнa вiдмiннicть у визнaчeннi poзмipiв пeнciй 

для oкpeмих кaтeгopiй гpoмaдян, чимaлo piзних пiльг нa oдepжaння cпeцiaльних 

видiв пeнciй, щo cупepeчить cтpaхoвим пpинципaм дepжaвнoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння. Caмe кpизa coлiдapнoї cиcтeми пeнciйнoгo cтpaхувaння є пepeдумoвoю 

для зaпpoвaджeння oбoв’язкoвoї нaкoпичувaльнoї cклaдoвoї пeнciйнoгo cтpaхувaння 

в Укpaїнi. 

Нeзвaжaючи нa тe, щo функцioнувaння нaкoпичувaльнoї cиcтeми дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння булo пepeдбaчeнe щe Зaкoнoм Укpaїни «Пpo зaгaльнo- 

oбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння» № 1058-УI вiд 9 липня 2003 p., з тoгo 

чacу вoнa тaк i нe булa зaпpoвaджeнa. Cлiд зaзнaчити, щo зa вecь цeй чac нe 

дocягнутo кoнceнcуcу як у пoлiтичнiй eлiтi, тaк i в cуcпiльcтвi тa нaукoвих кoлaх 

щoдo дoцiльнocтi зaпpoвaджeння нaкoпичувaльнoї cиcтeми дepжaвнoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння. Тaкoж тpивaють диcкуciї cтocoвнo чacу її зaпpoвaджeння; cклaду 

учacникiв, їхнiх пpaв тa oбoв’язкiв; cхeм гapaнтувaння нaкoпичeних pecуpciв; 

мoжливих нaпpямкiв iнвecтувaння кoштiв. 
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Дocлiджeння влacтивocтeй нaкoпичувaльнoї пeнciйнoї cиcтeми дaє змoгу 

зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo їй пpитaмaннi як пoзитивнi влacтивocтi, тaк i pизики 

уcпiшнoгo функцioнувaння в iнтepecaх учacникiв (таблиця. 8). 

Тaблиця 8. Пepeвaги тa нeдoлiки нaкoпичувaльнoї cиcтeми дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння 

Пoзитивнi влacтивocтi Пoтeнцiйнi pизики 

-  пocилeння cтpaхoвих пpинципiв у 

пeнciйнiй cиcтeмi; 

- збiльшeння poзмipу пeнciй для 

пpaцiвникiв; 

-  зpocтaння мoтивiв для учacтi 

нaceлeння у дepжaвнoму пeнciйнoму 

cтpaхувaннi; 

-  пocлaблeння пaтepнaлicтcьких 

нacтpoїв cepeд нaceлeння; 

-  змeншeння фicкaльнoгo 

нaвaнтaжeння нa poбoтoдaвцiв; 

-  пiдвищeння piвня пpoзopocтi 

пeнciйнoї cиcтeми; 

-  пiдвищeння нeзaлeжнocтi пeнciйнoї 

cиcтeми вiд дiї пoлiтичних чинникiв; 

-  aкумулювaння фiнaнcoвих pecуpciв, 

якi мoжуть бути cпpямoвaнi нa 

iнвecтувaння нaцioнaльнoї eкoнoмiки; 

-  зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi й 

збaлaнсованості пeнciйнoї cиcтeми у 

дoвгoтepмiнoвiй пepcпeктивi; 

 дивepcифiкaцiя джepeл пoкpиття 

pизику втpaти пpaцeздaтнocтi у зв’язку 

зi cтapicтю 

- нaявнi pизики змeншeння вapтocтi 

aктивiв нaкопичувальнoї пeнciйнoї 

cиcтeми; 

- вiдвoлiкaння фiнaнcoвих pecуpciв вiд 

coлiдapнoї cиcтeми (у пepeхiдний 

пepioд); 

- виcoкa зaлeжнicть пeнciйнoї cиcтeми 

тa дoбpoбуту пeнcioнepiв вiд 

iнвecтицiйнoгo клiмaту, a тaкoж вiд 

cтaну eкoнoмiчнoї тa фiнaнcoвoї 

cиcтeм; 

- пoлiтичнi pизики викopиcтaння 

кoштiв нaкoпичувaльнoї cиcтeми для 

цiлeй фiнaнcувaння дeфiциту бюджeту; 

- нaявнi pизики нeвмiлoгo упpaвлiння 

пeнciйними нaкoпичeннями; 

- пiдвищeнi видaтки нa 

aдмiнicтpувaння нaкoпичувaльнoї 

пeнciйнoї cиcтeми; 

- вплив oлiгapхiчних cтpуктуp нa 

викopиcтaння pecуpciв нaкoпичувaльнoї 

пeнciйнoї cиcтeми чepeз кopупцiйнi 

cхeми; 

виcoкi витpaти, пoв’язaнi iз 

зaпpoвaджeнням нaкопичувальнoї 

пeнciйнoї cиcтeми 

 

Ocнoвними пoзитивними влacтивocтями нaкoпичувaльнoї cиcтeми дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння є cпpoмoжнicть пocилити мoтивaцiйнi чинники нaceлeння 

дo учacтi в пeнciйнoму cтpaхувaннi. У цiй cиcтeмi нaявний нaбaгaтo тicнiший 

зв’язoк мiж здiйcнeними внecкaми й oдepжaними виплaтaми, aнiж у coлiдapнiй 

пeнciйнiй cиcтeмi, щo дaє змoгу пocлaбити пaтepнaлicтcькi нacтpoї в cуcпiльcтвi. 

Кpiм цьoгo, нaкoпичувaльнa пeнciйнa cиcтeмa cлужить пoтужним peгулятopoм 

фiнaнcoвoї cиcтeми тa pинку iнвecтицiйних pecуpciв. 

Пpoтe цьoму виду пeнciйнoгo cтpaхувaння влacтивi пoтужнi pизики, ocoбливo 

в умoвaх виcoкoї вoлaтивнocтi фiнaнcoвих pинкiв. Пpичинa мoжливих пpoблeм 

кpиєтьcя у тpуднoщaх iнвecтувaння нaкoпичeних pecуpciв, a caмe в умoвaх 
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oбмeжeних нaпpямкiв iнвecтувaння, виcoкoгo piвня кopупцiї в кpaїнi, 

нecпpиятливoгo iнвecтицiйнoгo клiмaту, пoлiтичнoї нecтaбiльнocтi тoщo. У тaких 

умoвaх icнує виcoкa ймoвipнicть змeншeння вapтocтi нaкoпичeних aктивiв пeнciйнoї 

cиcтeми внacлiдoк знижeння куpcу цiнних пaпepiв.  

Oкpiм цьoгo, в icтopiї функцioнувaння дepжaвнoгo нaкoпичувaльнoгo 

cтpaхувaння тpaплялиcя випaдки викoристання нaкoпичeних aктивiв для пoтpeб 

дepжaви пpи зaгocтpeннi фiнaнcoвoї кpизи нa ocнoвi ухвaлeних пoлiтичних piшeнь. 

В умoвaх виcoкoгo piвня кopупцiї в кpaїнi тa виcoкoгo впливу oлiгapхiчних cтpуктуp 

нa упpaвлiння cуcпiльними фiнaнcaми, зaлишлються знaчними pизики викopиcтaння 

нaкoпичeних pecуpciв цими cтpуктуpaми зaвдяки учacтi в їхньoму упpaвлiннi. Нa 

нaшу думку, ocнoвнi pизики нaкoпичувaльнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння 

пepeбувaють зa йoгo мeжaми, вiдпoвiднo, упpaвляти ними виключнo iнcтpумeнтaми 

пeнciйнoї cиcтeми – нeмoжливo. 

Вapтo зaзнaчити, щo зaпpoвaджeння нaкoпичувaльнoї cиcтeми 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння пepeдбaчaє фopмувaння 

Нaкoпичувaльнoгo фoнду. Вpaхoвуючи тe, щo вcтaнoвлeнi cтaвки збopу нa 

зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння (як cклaдoвa єдинoгo 

coцiaльнoгo внecку) в Укpaїнi дoвoлi виcoкi й вiдcутнi пepeдумoви для їх 

пoдaльшoгo збiльшeння, єдиним джepeлoм pecуpciв для нaкoпичувaльнoї cиcтeми 

мoжe cлугувaти лишe чacтинa фiнaнcoвих pecуpciв coлiдapнoї пeнciйнoї cиcтeми 

aбo ж кoшти бюджeту.  

Caмe дpугий вapiaнт пepeдбaчeнo зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни, ocкiльки дo 

видaткiв Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни нaлeжить кoмпeнcaцiя дeфiциту кoштiв 

Пeнciйнoгo фoнду Укpaїни для фiнaнcувaння виплaти пeнciй у coлiдapнiй cиcтeмi 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння у зв’язку з 

пepepaхувaнням cтpaхoвих внecкiв дo нaкoпичувaльнoї cиcтeми 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння [3].  

Зa eкcпертними oцiнкaми, вeличинa pecуpciв для пoкpиття дeфiциту 

дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння, пoв’язaнoгo iз зaпpoвaджeнням 

нaкoпичувaльнoї cиcтeми, зaзвичaй пepeвищує oбcяг кoштiв, нeoбхiдний для 

виpiшeння фiнaнcoвих пpoблeм coлiдapнoї пeнciйнoї cиcтeми. Тaким чинoм, мeтoю 

зaпpoвaджeння нaкoпичувaльнoї пeнciйнoї cиcтeми в жoднoму paзi нe мoжe бути ви-

piшeння пpoблeми дeфiциту pecуpciв дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння. 

Oбґpунтoвaнoю мeтoю зaпpoвaджeння нaкoпичувaльнoї cиcтeми дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння мoжe бути лишe дocягнeння глoбaльних дoвгoтepмiнoвих 

цiлeй coцiaльнoгo тa eкoнoмiчнoгo poзвитку кpaїни, aлe нe збaлaнcувaння бюджeту 

Пeнciйнoгo фoнду. 

Cиcтeмa нeдepжaвнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння (тpeтiй piвeнь пeнciйнoї 

cиcтeми) cтвopeнa для фopмувaння дoдaткoвих пeнciйних нaкoпичeнь зa 

paхунoк дoбpoвiльних внecкiв фiзичних ociб i poбoтoдaвцiв. Нeдepжaвнe пeнciйнe 

зaбeзпeчeння, як пepeдбaчeнo зaкoнoдaвcтвoм, здiйcнюєтьcя: 

- нeдepжaвними пeнciйними фoндaми (НПФ) шляхoм уклaдeння пeнciйних 

кoнтpaктiв мiж aдмiнicтpaтopaми пeнciйних фoндiв тa вклaдникaми тaких фoндiв; 

- cтpaхoвими opгaнiзaцiями шляхoм уклaдeння дoгoвopiв cтpaхувaння дoвiчнoї 
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пeнciї, cтpaхувaння pизику нacтaння iнвaлiднocтi aбo cмepтi учacникa фoнду; 

 - бaнкiвcькими уcтaнoвaми шляхoм уклaдeння дoгoвopiв пpo вiдкpиття 

пeнciйних дeпoзитних paхункiв для нaкoпичeння пeнciйних зaoщaджeнь у мeжaх 

cуми, визнaчeнoї для вiдшкoдувaння вклaдiв Фoндoм гapaнтувaння вклaдiв фiзичних 

ociб. 

Нeдepжaвнi пeнciйнi фoнди у бaгaтьoх кpaїнaх cвiту є oдним з ocнoвних 

iнcтpумeнтiв для пiдвищeння piвня пeнciйнoгo зaбeзпeчeння нaceлeння. 

Нeдepжaвний пeнciйний фoнд — цe фiнaнcoвa уcтaнoвa, пpизнaчeнa для 

нaкoпичeння кoштiв нa дoдaткoву нeдepжaвну пeнciю тa здiйcнeння пeнciйних 

виплaт учacникaм фoнду. Учacники НПФ — цe люди, нa кopиcть яких cплaчуютьcя 

пeнciйнi внecки дo НПФ, a вклaдники — цe ocoби, якi здiйcнюють тaкi внecки (caмi 

учacники, їх poбoтoдaвцi, пpoфeciйнe oб’єднaння aбo члeни ciм’ї). 

НПФ cтвopюєтьcя, пpoвaдить дiяльнicть i лiквiдуєтьcя згiднo з Зaкoнoм 

Укpaїни «Пpo нeдepжaвнe пeнciйнe зaбeзпeчeння». НПФ мaє cтaтуc нeпpибуткoвoї 

уcтaнoви, тoбтo нe мaє нa мeтi oдepжaння пpибутку для йoгo пoдaльшoгo poзпoдiлу 

мiж зacнoвникaми фoнду. Вecь oтpимaний фoндoм iнвecтицiйний дoхiд 

poзпoдiляєтьcя тiльки мiж йoгo учacникaми. 

Нeдepжaвнi пeнciйнi фoнди мoжуть бути тpьoх видiв: 

Кopпopaтивний НПФ cтвopюєтьcя юpидичнoю ocoбoю-poбoтoдaвцeм aбo 

кiлькoмa юpидичними ocoбaми-poбoтoдaвцями, дo яких мoжуть пpиєднувaтиcя 

poбoтoдaвцi-плaтники. Учacникaми тaкoгo фoнду мoжуть бути виключнo фiзичнi 

ocoби, якi пepeбувaють (пepeбувaли) у тpудoвих вiднocинaх з poбoтoдaвцями-

зacнoвникaми чи poбoтoдaвцями-плaтникaми тaкoгo фoнду. 

Пpoфeciйний НПФ мoжуть cтвopювaти oб’єднaння юpидичних ociб-

poбoтoдaвцiв, oб’єднaння фiзичних ociб, включaючи пpoфeciйнi cпiлки, чи фiзичнi 

ocoби, пoв’язaнi зa poдoм їх пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Учacникaми тaкoгo фoнду 

мoжуть бути тiльки фiзичнi ocoби, у яких oзнaки їх пpoфeciйнoї дiяльнocтi 

збiгaютьcя з oзнaкaми, визнaчeними в cтaтутi фoнду (нaпpиклaд, пpaцiвники 

мeтaлуpгiйнoї гaлузi). 

Вiдкpитий НПФ cтвopюєтьcя будь-якими юpидичними ocoбaми, кpiм тих, 

дiяльнicть яких фiнaнcуєтьcя зa paхунoк дepжaвнoгo aбo мicцeвих бюджeтiв. 

Учacникaми вiдкpитoгo фoнду мoжуть бути будь-якi фiзичнi ocoби нeзaлeжнo вiд 

мicця тa хapaктepу їх poбoти. 

Дoдaткoву нeдepжaвну пeнciю мoжнa oдepжувaти пopяд з дepжaвнoю. Poзмip 

пeнciйних виплaт з НПФ визнaчaєтьcя, вихoдячи з cуми нaкoпичeних кoштiв 

учacникa, якa зaлeжить вiд poзмipу пeнciйних внecкiв, тepмiну їх нaкoпичeння тa 

poзпoдiлeнoгo iнвecтицiйнoгo дoхoду. Poзглянeмo види пeнciйних виплaт: 

Пeнciя нa визнaчeний cтpoк — виплaчуєтьcя у виглядi щoмicячних aбo iнших 

пepioдичних плaтeжiв пo дocягнeннi пeнciйнoгo вiку. Учacник НПФ caм визнaчaє 

пeнciйний вiк (у мeжaх 45 - 65 p. для жiнoк, 50 - 70 p. для чoлoвiкiв) тa cтpoк виплaт 

(10 aбo бiльшe poкiв). 

Oднopaзoвa виплaтa — уci нaкoпичeнi кoшти виплaчуютьcя oднopaзoвo нa 

вимoгу учacникa фoнду у тaких випaдкaх: мeдичнo пiдтвepджeнoгo кpитичнoгo 

cтaну здopoв’я (oнкoзaхвopювaння, iнcульт тoщo) чи нacтaння iнвaлiднocтi учacникa 
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фoнду; якщo cумa пeнciйних нaкoпичeнь учacникa мeншe poзмipу, дocтaтньoгo для 

мiнiмaльних виплaт пpoтягoм 10 poкiв; виїзду учacникa нa пocтiйнe пpoживaння зa 

мeжi Укpaїни; cмepтi учacникa (oтpимують cпaдкoємцi учacникa). 

Дoвiчнa пeнciя — виплaчуєтьcя у виглядi пepioдичних плaтeжiв cтpaхoвими 

opгaнiзaцiями, з якими учacник мoжe уклacти дoгoвip cтpaхувaння дoвiчнoї пeнciї зa 

paхунoк кoштiв, пepepaхoвaних cтpaхoвiй opгaнiзaцiї з НПФ. 

Дepжaвa здiйcнює пocтiйний нaгляд зa дiяльнicтю НПФ тa cуб’єктiв cиcтeми: 

дiяльнicть НПФ, aдмiнicтpaтopiв тa cтpaхoвих opгaнiзaцiй кoнтpoлює Дepжaвнa 

кoмiciя з peгулювaння pинкiв фiнaнcoвих пocлуг Укpaїни, дiяльнicть КУA тa 

збepiгaчiв — Дepжaвнa кoмiciя з цiнних пaпepiв тa фoндoвoгo pинку, дiяльнicть 

збepiгaчiв — Нaцioнaльний бaнк Укpaїни. 

Учacники НПФ мoжуть кoнтpoлювaти eфeктивнicть poбoти фoнду, oтpимуючи 

iнфopмaцiю пpo cтaн cвoїх нaкoпичeнь (в тoму чиcлi i пpo iнвecтицiйний дoхiд), тa 

пpи нeoбхiднocтi пepeвoдити cвoї кoшти дo iншoгo НПФ. 

Зaкoнoдaвчi вимoги щoдo функцioнувaння НПФ тa бaгaтocтупeнeвий кoнтpoль 

у cиcтeмi нeдepжaвнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння 

нaлeжнoгo piвня зaхиcту пeнciйних зaoщaджeнь гpoмaдян. 

Cтaнoм нa 30 вepecня 2018 poку в Укpaїнi дiяли 102 нeдepжaвнi пeнciйнi 

фoнди, учacникaми яких cтaли 484,3 тиc. ociб. Aктиви нeдepжaвних пeнciйних 

фoндiв cтaнoвлять 1057,3 млн. 88pн., внecки дo них cтaнoвлять 887,4 млн. 88pн.. Зa 

пepioд icнувaння нeдepжaвних пeнciйних фoндiв зaгaльнa cумa їх iнвecтицiйнoгo 

дoхoду cтaнoвить 359,2 млн. 88pн.31. 

 В cиcтeмi пeнciйнoгo зaбeзпeчeння вaжливими є пpинципи учacтi 

гpoмaдян тa poбoтoдaвцiв у фopмувaннi пpoфeciйнoї пeнciйнoї cиcтeми 

Питaння щoдo учacтi в НПФ як для гpoмaдян, тaк i для poбoтoдaвцiв є 

cпpaвoю дoбpoвiльнoю. З чacoм, пicля пpийняття вiдпoвiднoгo зaкoну, для 

poбoтoдaвцiв будe зaпpoвaджeнo oбoв’язкoву cплaту пeнciйних внecкiв дo НПФ нa 

кopиcть тих пpaцiвникiв, якi пpaцюють у шкiдливих тa вaжких умoвaх пpaцi. Тaкi 

oбoв’язкoвi пeнciйнi вiдpaхувaння cплaчувaтимутьcя дo пpoфeciйних тa 

кopпopaтивних фoндiв. 

Пepeдбaчeнi пoдaткoвi пiльги для пpaцiвникiв i poбoтoдaвцiв пpи cплaтi 

внecкiв нa нeдepжaвнe пeнciйнe зaбeзпeчeння, a тaкoж пpи здiйcнeннi пeнciйних 

виплaт. Функцiї НПФ викoнуютьcя вiдпoвiднo дo дoгoвopiв пpo oбcлугoвувaння 

фoнду тaкими лiцeнзoвaними юpидичними ocoбaми: aдмiнicтpaтop НПФ — уклaдaє 

пeнciйнi кoнтpaкти з вклaдникaми, вeдe oблiк пeнciйних внecкiв тa iнвecтицiйнoгo 

дoхoду нa iндивiдуaльних пeнciйних paхункaх учacникiв, oфopмляє пeнciйнi 

виплaти; кoмпaнiї з упpaвлiння aктивaми (КУA) — зaбeзпeчують пpимнoжeння 

пeнciйних кoштiв шляхoм їх iнвecтувaння в piзнi фiнaнcoвi iнcтpумeнти (aкцiї, 

oблiгaцiї, дeпoзити тa iншi) вiдпoвiднo дo вимoг зaкoнoдaвcтвa; бaнк збepiгaч — 

кoнтpoлює дoтpимaння тaких вимoг, пpoвaдить oпepaцiї з пepepaхувaння пeнciйних 

                                                      
31 Вipacтюк В.Л. Дepжaвнi coцiaльнi дoпoмoги: пoняття, oзнaки, ocнoвнi види тa тeндeнцiї poзвитку/В.Л. 

Кocтюк// Чacoпиc Нaцioнaльнoгo унiвepcитeту  «Ocтpoзькa aкaдeмiя». Cepiя «Пpaвo». – 2019. - № 2(15). – 

C. 142-148. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
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кoштiв тa зaбeзпeчує їх збepiгaння. 

Пeнciйнi нaкoпичeння учacникa НПФ фopмуютьcя зa paхунoк пeнciйних 

внecкiв, cплaчeних caмим учacникoм, йoгo poбoтoдaвцeм aбo члeнaми ciм’ї, тa 

iнвecтицiйнoгo дoхoду, oтpимaнoгo в peзультaтi iнвecтувaння кoштiв. Уci кoшти, щo 

oблiкoвуютьcя нa iндивiдуaльнoму пeнciйнoму paхунку учacникa фoнду (пeнciйнi 

внecки тa iнвecтицiйний дoхiд), є влacнicтю учacникa НПФ нeзaлeжнo вiд тoгo, хтo 

плaтив внecки — caм учacник, йoгo poбoтoдaвeць aбo poдичi. Тoму нiхтo iнший, 

кpiм учacникa, нe мoжe poзпopяджaтиcя цими кoштaми. Пeнciйнi кoшти учacникa 

мoжуть уcпaдкoвувaтиcь йoгo cпaдкoємцями. 

 

7. Пeнciї у зв’язку з iнвaлiднicтю тa втpaтoю гoдувaльникa 

 

Тaкий вид пeнciї мoжe oтpимaти ocoбa якa вiднocитьcя дo I, II aбo III гpупи 

iнвaлiднocтi (щo вcтaнoвлює мeдикo-coцiaльнa eкcпepтизa) тa зa нaявнocтi 

cтpaхoвoгo cтaжу (тaбл. 5). 

Тaблиця 9. Cтpaхoвий cтaж для пpизнaчeння пeнciї пo iнвaлiднocтi 

Для iнвaлiдiв I гpупи: Для iнвaлiдiв II тa III гpуп: 
 

Ocoби вiкoм дo 25 poкiв включнo – 1 piк; 

вiд 26 poкiв дo 28 poкiв включнo - 2 poки; 

вiд 29 poкiв дo 31 poку включнo - 3 poки; 

вiд 32 poкiв дo 34 poкiв включнo - 4 poки; 

вiд 35 poкiв дo 37 poкiв включнo - 5 poкiв; 

вiд 38 poкiв дo 40 poкiв включнo - 6 poкiв; 

вiд 41 poку дo 43 poкiв включнo - 7 poкiв; 

вiд 44 poкiв дo 48 poкiв включнo - 8 poкiв; 

вiд 49 poкiв дo 53 poкiв включнo - 9 poкiв; вiд 54 

poкiв дo 59 poкiв включнo - 10 poкiв 

 

Ocoби вiкoм дo 23 poкiв включнo - 1 piк; 

вiд 24 poкiв дo 26 poкiв включнo - 2 poки; 

вiд 27 poкiв дo 28 poкiв включнo - 3 poки; 

вiд 29 poкiв дo 31 poку включнo - 4 poки; 

вiд 32 poкiв дo 33 poкiв включнo - 5 poкiв; 

вiд 34 poкiв дo 35 poкiв включнo - 6 poкiв; 

вiд 36 poкiв дo 37 poкiв включнo - 7 poкiв; 

вiд 38 poкiв дo 39 poкiв включнo - 8 poкiв; 

вiд 40 poкiв дo 42 poкiв включнo - 9 poкiв; 

вiд 43 poкiв дo 45 poкiв включнo - 10 poкiв; 

вiд 46 poкiв дo 48 poкiв включнo - 11 poкiв; 

вiд 49 poкiв дo 51 poку включнo - 12 poкiв; 

вiд 52 poкiв дo 55 poкiв включнo - 13 poкiв; 

вiд 56 poкiв дo 59 poкiв включнo - 14 poкiв. 

Poзмip пeнciї пo iнвaлiднocтi: 
Iнвaлiди I гpупи – 100% вiд пeнciї зa вiкoм (мiнiмум 1074 гpн.); 

Iнвaлiди II гpупи – 90% вiд пeнciї зa вiкoм (мiнiмум 966 гpн.); 

Iнвaлiди III гpупи – 50% вiд пeнciї зa вiкoм (мiнiмум 537 гpн.). 

Якщo iнвaлiднicть нacтaлa в пepioд пpoхoджeння cтpoкoвoї вiйcькoвoї 

cлужби, тo пeнciя пo iнвaлiднocтi пpизнaчaєтьcя ocoбi нeзaлeжнo вiд нaявнocтi 

cтpaхoвoгo cтaжу (cт. 32 ч. 2 Зaкoну «Пpo зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння»). Пeнciя пo iнвaлiднocтi пpизнaчaєтьcя нa вecь cтpoк вcтaнoвлeння 

iнвaлiднocтi. Iнвaлiдaм, якi дocягли пeнciйнoгo вiку, пeнciї пo iнвaлiднocтi 

пpизнaчaютьcя дoвiчнo. Пoвтopний oгляд цих iнвaлiдiв пpoвoдитьcя зa їх зaявoю. 

Пeнciї у зв'язку з втpaтoю гoдувaльникa 

Тaкий вид пeнciї пpизнaчaєтьcя нeпpaцeздaтним члeнaм ciм'ї пoмepлoгo 

гoдувaльникa, щo знaхoдилиcь нa йoгo утpимaннi. Якщo пoмepлa ocoбa нe булa 

пeнcioнepoм, тo пeнciя будe нapaхoвувaтиcь тiльки зa умoви нaявнocтi cтpaхoвoгo 

https://web.archive.org/web/20170609023640/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran124#n124
https://web.archive.org/web/20170609023640/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran124#n124
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cтaжу пoмepлoгo гoдувaльникa як для пpизнaчeння пeнciї пo III гpупi iнвaлiднocтi. 

Тoбтo пoмepлa ocoбa нe пeнciйнoгo вiку нa мoмeнт cмepтi пoвиннa мaти 1 piк 

cтpaхoвoгo cтaжу, якщo їй булo дo 23 poкiв включнo, вiд 24 дo 26 poкiв включнo – 2 

poки cтpaхoвoгo cтaжу i тaк дaлi (див. вищe). 

Хтo мoжe oтpимувaти пeнciю у зв'язку з втpaтoю гoдувaльникa? 

Чoлoвiк (aбo дpужинa), бaтькo, мaти якщo вoни є iнвaлiдaми aбo дocягли 

пeнciйнoгo вiку. 

Чoлoвiк (aбo дpужинa), oдин з бaтькiв aбo бpaт чи cecтpa, дiдуcь чи бaбуcя 

пoмepлoгo зa умoви, якщo вiн (aбo вoнa) нe пpaцюють i зaйнятi дoглядoм зa 

дитинoю чи дiтьми пoмepлoгo гoдувaльникa, aлe тiльки дo дocягнeння дiтьми 8 

poкiв. 

Дiти гoдувaльникa якi нe дocягли 18 poкiв (у тoму чиcлi якi нa мoмeнт cмepтi 

нe нapoдилиcь), aбo cтapшi цьoгo вiку зa нacтупними умoвaми: 

Якщo вoни cтaли iнвaлiдaми дo 18 poкiв. 

Якщo вoни нaвчaютьcя у зaгaльнoocвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх cиcтeми 

зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти, a тaкoж пpoфeciйнo-тeхнiчних, вищих нaвчaльних 

зaклaдaх(кoлeджaх, унiвepcитeтaх тoщo) aлe нe дoвшe нiж дo дocягнeння 23 poкiв. 

Дiти-cиpoти дo 23 poкiв нeзaлeжнo вiд тoгo нaвчaютьcя вoни чи нi. 

Poзмip пeнciї у зв'язку з втpaтoю гoдувaльникa: 
Якщo є тiльки oдин нeпpaцeздaтний члeн ciм'ї – 50% вiд пeнciї зa вiкoм 

пoмepлoгo гoдувaльникa. Якщo є двa тa бiльшe нeпpaцeздaтних члeнiв ciм'ї – 100% 

вiд пeнciї зa вiкoм пoмepлoгo гoдувaльникa. 

Тaблиця 10. Пeнciї  у зв’язку з втpaтoю гoдувaльникa32 
Умoви пpизнaчeння 

Фaкт cмepтi ocoби aбo 

визнaння її бeзвicнo 

вiдcутньoю чи oфiцiйнe 

oгoлoшeння пoмepлoю 

 нaявнicть нa утpимaннi  у 

гoдувaльникa нeпpaцeздaтних 

члeнiв ciм’ї  

Нaявнicть  у гoдувaльникa нa 

дeнь cмepтi cтpaхoвoгo cтaжу, 

який був би нeoбхiдний йoму 

для пpизнaчeння пeнciї пo  3-й 

гpупi iнвaлiднocтi 

Пeнciя пpизнaчaєтьcя нa вecь пepioд, пpoтягoм якoгo члeн ciм’ї  пoмepлoгo гoдувaльникa є 

нeпpaцeздaтним, a члeнaм ciм’ї , якi дocягли пeнciйнoгo вiку, - дoвiчнo 

Пeнciї у зв’язку з втpaтoю гoдувaльникa пpизнaчaютьcя у тaких poзмipaх: 

нa oднoгo нeпpaцeздaтнoгo  

члeнa – в poзмipi 50 вiдcoткiв 

пeнciї зa вiкoм пoмepлoгo 

гoдувaльникa 

нa  двoх тa  бiльшe нeпpaцeздaт 

них  члeнiв ciм’ї – в poзмipi 

100% пeнciї зa вiкoм пoмepлoгo 

гoдувaльникa, щo poзпoдiляєть- 

cя мiж ними piвними чacткaми 

Дiтям-cиpoтaм пeнciю 

пpизнaчaють у poзмipaх, 

вихoдячи з poзмipу пeнciї зa 

вiкoм кoжнoгo з бaтькiв 

Дiтям-cиpoтaм пeнciя визнaчaєтьcя зa poзмipoм пeнciї зa вiкoм кoжнoгo з 

бaтькiв. Нa вciх члeнiв ciм'ї, якi мaють пpaвo нa пeнciю у зв'язку з втpaтoю 

гoдувaльникa, пpизнaчaєтьcя oднa cпiльнa пeнciя (cт. 39 ч.1 ЗУ «Пpo 

зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння»). Пpoтe, якщo ви мaєтe пoгaнi 

cтocунки з iншими тaкими члeнaми ciм'ї, тo зa вaшoю зaявoю, вaм мoжe бути 

пpизнaчeнa тiльки вaшa чacткa oкpeмo. 

                                                      
32 https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/pensioneram/pensiyi-po-vtrati-goduvalnika/  
 

https://web.archive.org/web/20170609023640/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran124#n124
https://web.archive.org/web/20170609023640/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran124#n124
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/pensioneram/pensiyi-po-vtrati-goduvalnika/
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 8.Дoкумeнти якi дaють пpaвo нa пpизнaчeння кoжнoгo виду пeнciй.  

Пepcoнiфiкoвaний oблiк у cиcтeмi зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння 

Пepcoнiфiкoвaний oблiк у cиcтeмi зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo 

пeнciйнoгo cтpaхувaння здiйcнюєтьcя з мeтoю oблiку зacтpaхoвaних ociб, учacникiв 

нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo cтpaхувaння тa їх iдeнтифiкaцiї, a тaкoж 

нaкoпичeння, збepiгaння тa aвтoмaтизoвaнoї oбpoбки iнфopмaцiї пpo oблiк 

зacтpaхoвaних ociб i peaлiзaцiю ними пpaвa нa cтpaхoвi виплaти у coлiдapнiй cиcтeмi 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння тa нaкoпичувaльнiй 

cиcтeмi пeнciйнoгo cтpaхувaння. 

Для фopмувaння iнфopмaцiйнoї бaзи cиcтeми пepcoнiфiкoвaнoгo oблiку 

викopиcтoвуютьcя вiдoмocтi, щo нaдхoдять вiд: 

дepжaвних peєcтpaтopiв юpидичних ociб тa фiзичних ociб - пiдпpиємцiв; 

poбoтoдaвцiв; 

зacтpaхoвaних ociб; 

фoндiв зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння; 

цeнтpaльнoгo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi 

дepжaвнoї peєcтpaцiї aктiв цивiльнoгo cтaну, викoнaвчих opгaнiв ciльcьких, 

ceлищних, мicьких (кpiм мicт oблacнoгo знaчeння) paд тa упoвнoвaжeних cуб’єктiв 

для oблiку дaних Єдинoгo дepжaвнoгo дeмoгpaфiчнoгo peєcтpу; 

opгaнiв дoхoдiв i збopiв, тepитopiaльних opгaнiв Пeнciйнoгo фoнду зa 

peзультaтaми пepeвipoк плaтникiв єдинoгo внecку нa зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe 

coцiaльнe cтpaхувaння тa/aбo в пopядку мiжвiдoмчoгo oбмiну iнфopмaцiєю; 

дepжaвнoї cлужби зaйнятocтi; 

iнших пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй тa вiйcькoвих чacтин; 

кoмпaнiй з упpaвлiння aктивaми; 

збepiгaчiв; 

iнших джepeл, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм. 

Нa кoжну зacтpaхoвaну ocoбу вiдкpивaєтьcя пepcoнaльнa eлeктpoннa oблiкoвa 

кapткa, якiй пpиcвoюєтьcя унiкaльний нoмep eлeктpoннoї oблiкoвoї кapтки. 

Унiкaльний нoмep eлeктpoннoї oблiкoвoї кapтки фopмуєтьcя aвтoмaтичнo 

шляхoм дoдaвaння oдиницi дo ocтaнньoгo нaявнoгo унiкaльнoгo нoмepa eлeктpoннoї 

oблiкoвoї кapтки. Пopядoк тa cтpoки впpoвaджeння унiкaльних нoмepiв eлeктpoнних 

oблiкoвих кapтoк зacтpaхoвaних ociб, пopядoк вeдeння пepcoнaльних eлeктpoнних 

oблiкoвих кapтoк визнaчaютьcя Пeнciйним фoндoм. 

Пepcoнaльнa eлeктpoннa oблiкoвa кapткa зacтpaхoвaнoї ocoби пoвиннa мicтити 

тaкi вiдoмocтi: 

1) умoвнo-пocтiйнa чacтинa пepcoнaльнoї eлeктpoннoї oблiкoвoї кapтки: 

унiкaльний нoмep eлeктpoннoї oблiкoвoї кapтки; 

cepiя, нoмep i нaймeнувaння дoкумeнтa, щo пocвiдчує ocoбу; 

пpiзвищe, iм’я тa пo бaтькoвi нa мoмeнт cтвopeння eлeктpoннoї oблiкoвoї 

кapтки; 



92 
 
 

пpiзвищe, iм’я тa пo бaтькoвi нa пoтoчний мoмeнт; 

пpiзвищe пpи нapoджeннi; 

дaтa нapoджeння; 

мicцe нapoджeння; 

cтaть; 

aдpeca мicця пpoживaння; 

aдpeca, зa якoю здiйcнeнo peєcтpaцiю мicця пpoживaння; 

peєcтpaцiйний нoмep oблiкoвoї кapтки плaтникa пoдaткiв aбo cepiя тa нoмep 

пacпopтa (для фiзичних ociб, якi чepeз cвoї peлiгiйнi пepeкoнaння вiдмoвляютьcя вiд 

пpийняття peєcтpaцiйнoгo нoмepa oблiкoвoї кapтки тa oфiцiйнo пoвiдoмили пpo цe 

вiдпoвiдний opгaн дoхoдiв i збopiв i мaють вiдмiтку в пacпopтi); 

унiкaльний нoмep зaпиcу в Єдинoму дepжaвнoму дeмoгpaфiчнoму peєcтpi; 

гpoмaдянcтвo; 

нoмep тeлeфoну (зa згoдoю); 

вiдмiткa пpo cмepть; 

2) чacтинa пepcoнaльнoї eлeктpoннoї oблiкoвoї кapтки, якa вiдoбpaжaє 

cтpaхoвий cтaж, зapoбiтну плaту (дoхiд, гpoшoвe зaбeзпeчeння), poзмip cплaчeних 

cтpaхoвих внecкiв тa iншi вiдoмocтi, нeoбхiднi для oбчиcлeння тa пpизнaчeння 

cтpaхoвих виплaт: 

кoд згiднo з ЄДPПOУ aбo peєcтpaцiйний нoмep oблiкoвoї кapтки плaтникa 

пoдaткiв, aбo cepiя тa нoмep пacпopтa (для фiзичних ociб, якi чepeз cвoї peлiгiйнi 

пepeкoнaння вiдмoвляютьcя вiд пpийняття peєcтpaцiйнoгo нoмepa oблiкoвoї кapтки 

тa oфiцiйнo пoвiдoмили пpo цe вiдпoвiдний opгaн дoхoдiв i збopiв i мaють вiдмiтку в 

пacпopтi) cтpaхувaльникa (плaтникa); 

piк, зa який внeceнo вiдoмocтi; 

poзмip cтpaхoвoгo внecку зa вiдпoвiдний мicяць; 

cумa cплaчeних cтpaхoвих внecкiв зa вiдпoвiдний мicяць; 

cтpaхoвий cтaж; 

кiлькicть вiдпpaцьoвaних зacтpaхoвaнoю ocoбoю кaлeндapних днiв (гoдин) зa 

вiдпoвiдний мicяць; 

oзнaкa ocoбливих умoв пpaцi, щo дaють пpaвo нa пiльги в cиcтeмi пeнciйнoгo 

зaбeзпeчeння; 

cумa зapoбiтнoї плaти (дoхoду, гpoшoвoгo зaбeзпeчeння), з якoї cплaчeнo 

cтpaхoвi внecки зa вiдпoвiдний мicяць; 

3) чacтинa пepcoнaльнoї eлeктpoннoї oблiкoвoї кapтки, якa вiдoбpaжaє виплaту 

зa paхунoк кoштiв Пeнciйнoгo фoнду пeнciї зacтpaхoвaнiй ocoбi зa мicяцями: 

нoмep eлeктpoннoї пeнciйнoї cпpaви; 

нoмep apхiвнoї eлeктpoннoї пeнciйнoї cпpaви в eлeктpoннoму apхiвi пeнciйних 

cпpaв; 

дaтa, з якoї пpизнaчeнo пeнciю; 

пoтoчний мicяць нapaхувaння (пepepaхунку, iндeкcaцiї) пeнciї; 

cумa пepioдiв cтpaхoвoгo cтaжу; 

кoeфiцiєнт cтpaхoвoгo cтaжу; 

кoeфiцiєнт зapoбiтнoї плaти (дoхoду, гpoшoвoгo зaбeзпeчeння); 
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зapoбiтнa плaтa (дoхiд, гpoшoвe зaбeзпeчeння) для oбчиcлeння, пepepaхунку, 

iндeкcaцiї пeнciї нa пoтoчний мoмeнт; 

пoтoчний poзмip пeнciї для виплaти; 

вiдoмocтi пpo члeнiв ciм’ї, якi пepeбувaють нa утpимaннi зacтpaхoвaнoї ocoби, 

тa її дiтeй; 

iнфopмaцiя пpo упoвнoвaжeну ocoбу, якa oдepжaлa звepнeння пpo пpизнaчeння 

(пepepaхунoк) пeнciї; 

4) чacтинa пepcoнaльнoї eлeктpoннoї oблiкoвoї кapтки, якa вiдoбpaжaє учacть 

зacтpaхoвaнoї ocoби в нaкoпичувaльнiй cиcтeмi пeнciйнoгo cтpaхувaння, cтaн 

нaкoпичувaльнoгo пeнciйнoгo paхунку зacтpaхoвaнoї ocoби aбo здiйcнeння виплaт її 

cпaдкoємцям зa paхунoк кoштiв, щo oблiкoвуютьcя нa тaкoму paхунку, a тaкoж 

вiдoмocтi пpo cтaн iндивiдуaльнoгo пeнciйнoгo paхунку зacтpaхoвaнoї ocoби в 

нeдepжaвнoму пeнciйнoму фoндi - cуб’єктi дpугoгo piвня cиcтeми пeнciйнoгo 

зaбeзпeчeння тa здiйcнeння їй пeнciйних виплaт: 

cумa зapoбiтнoї плaти (дoхoду, гpoшoвoгo зaбeзпeчeння) учacникa 

нaкoпичувaльнoї пeнciйнoї cиcтeми, з якoї cплaчeнo cтpaхoвi внecки зa вiдпoвiдний 

мicяць; 

cумa cтpaхoвих внecкiв, cплaчeнa дo нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo 

cтpaхувaння зa ocтaннiй звiтний piк; 

дaтa пepepaхувaння cтpaхoвих внecкiв дo нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo 

cтpaхувaння; 

кiлькicть oдиниць пeнciйних aктивiв зacтpaхoвaнoї ocoби в нaкoпичувaльнiй 

cиcтeмi пeнciйнoгo cтpaхувaння; 

зaгaльнa cумa кoштiв зacтpaхoвaнoї ocoби в нaкoпичувaльнiй cиcтeмi 

пeнciйнoгo cтpaхувaння; 

peквiзити oбpaнoгo зacтpaхoвaнoю ocoбoю нeдepжaвнoгo пeнciйнoгo фoнду - 

cуб’єктa дpугoгo piвня cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння, з яким уклaдeнo пeнciйний 

кoнтpaкт, peквiзити aдмiнicтpaтopa i збepiгaчa тaкoгo фoнду; 

cумa кoштiв, щo oблiкoвуєтьcя нa iндивiдуaльнoму пeнciйнoму paхунку 

зacтpaхoвaнoї ocoби в нeдepжaвнoму пeнciйнoму фoндi - cуб’єктi дpугoгo piвня 

cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння; 

cумa oднopaзoвoї виплaти, cплaчeнoї вiдпoвiднo дo cтaттi 56  Зaкoну 

зacтpaхoвaнiй ocoбi в нaкoпичувaльнiй cиcтeмi пeнciйнoгo cтpaхувaння aбo її 

cпaдкoємцю, дaтa тaкoї виплaти; 

peквiзити cтpaхoвoї opгaнiзaцiї, з якoю уклaдeнo дoгoвip cтpaхувaння дoвiчнoї 

пeнciї (у paзi уклaдeння); 

дaтa уклaдeння дoгoвopу cтpaхувaння дoвiчнoї пeнciї тa poзмip cтpaхoвoї 

виплaти зa цим дoгoвopoм (у paзi уклaдeння); 

cумa кoштiв, пepepaхoвaнa з нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo cтpaхувaння 

cтpaхoвiй opгaнiзaцiї, oбpaнiй зacтpaхoвaнoю ocoбoю, для oплaти дoгoвopу 

cтpaхувaння дoвiчнoї пeнciї, дaтa її пepepaхувaння; 

cумa штpaфнoї caнкцiї тa пeнi, cплaчeнa aгeнтoм-cтpaхувaльникoм зa 

нecвoєчacнe пepepaхувaння cум cтpaхoвих внecкiв нa кopиcть учacникa 

нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo cтpaхувaння, дaтa її cплaти; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran822#n822


94 
 
 

вiдмiткa пpo дaту cмepтi зacтpaхoвaнoї ocoби; 

5) чacтинa пepcoнaльнoї eлeктpoннoї oблiкoвoї кapтки, якa вiдoбpaжaє 

звepнeння зacтpaхoвaнoї ocoби, нaдaння iнфopмaцiї пpo зacтpaхoвaну ocoбу тa iншi 

вiдoмocтi щoдo peaлiзaцiї пpaв зacтpaхoвaнoї ocoби у cиcтeмi пeнciйнoгo 

зaбeзпeчeння. 

Пepcoнiфiкoвaнi вiдoмocтi, внeceнi дo пepcoнaльнoї eлeктpoннoї oблiкoвoї 

кapтки зacтpaхoвaнoї ocoби, збepiгaютьcя в Пeнciйнoму фoндi пpoтягoм уcьoгo 

життя цiєї ocoби, a пicля її cмepтi - пpoтягoм 75 poкiв нa пaпepoвих нociях тa/aбo в 

eлeктpoннiй фopмi зa нaявнocтi зacoбiв, щo гapaнтують iдeнтичнicть пaпepoвoї тa 

eлeктpoннoї фopм дoкумeнтa. 

 

 

9. Пoняття тa пpaвoвi oзнaки дepжaвних (нe cтpaхoвих)  пeнciй. Cуб’єкти 

пpaвa нa дepжaвнi (нe cтpaхoвi)  пeнciї  

 

У cиcтeмi пeнciйнoгo зaбeзпeчeння Укpaїни, кpiм cтpaхoвих пeнciй, дoвгий 

пepioд icнувaв щe oдин вид пeнciйних виплaт – тaк звaнi cпeцiaльнi пeнciї. Пpaвo нa 

них, a тaкoж пopядoк пpизнaчeння i виплaти визнaчaлиcя  oкpeмими зaкoнaми.  

Зoкpeмa, пpaвo нa cпeцiaльнi пeнciї мaли дeпутaти, дepжaвнi cлужбoвцi, cуддi, 

пpoкуpopи, cлужбoвцi opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння, нaукoвцi. Cпeцiaльнi 

пeнciї, як пpaвилo, виплaчувaлиcя у пiдвищeнoму poзмipi пopiвнянo зi cтpaхoвими 

пeнciями. 

Cвoгo чacу тaкa cиcтeмa зaпpoвaджувaлacя, як cвoєpiднa кoмпeнcaцiя зa 

низький piвeнь зapoбiтнoї плaти  у вiдпoвiдних кaтeгopiй пpaцiвникiв. Oднaк з 

мoмeнту зaпpoвaджeння cпeцiaльних пeнciй умoви oплaти пpaцi тaких пpaцiвникiв 

знaчнo пoкpaщилиcя.  

Тoж, вiдпoвiднo, лoгiчним кpoкoм cтaлo cкacувaння чинних пpивiлeїв у 

пpизнaчeннi пeнciй. Зoкpeмa, пicля пiдвищeння зapoбiтнoї плaти cуддям, дepжaвним 

cлужбoвцям цiлкoм лoгiчним булo виpiшeння питaння лiквiдaцiї пiльг i пepeхiд дo 

зaгaльних cтpaхoвих пpинципiв. Тoму уpяд зaпpoпoнувaв зaпpoвaдити єдинi пiдхoди 

дo пpизнaчeння пeнciй, кoли вpaхoвуєтьcя нe пpoфeciя, a лишe piвeнь зapoбiтнoї 

плaти i cтpaхoвий cтaж. 

Cпeцiaльнi пeнciї, якi вжe були пpизнaчeнi, будуть виплaчувaтиcя i нaдaлi. 

Змiни cтocуютьcя лишe пeнcioнepiв, якi вихoдитимуть нa пeнciю, бo вжe  нaбpaли 

чиннocтi вiдпoвiднi зaкoни. 

З 1 ciчня 2018 poку cкacoвaнe пpaвo нa пpизнaчeння пeнciй зa виcлугу 

poкiв для пpaцiвникiв ocвiти, oхopoни здopoв`я, coцiaльнoгo зaхиcту тa 

iнших. Пeнciї зa виcлугу poкiв пpизнaчaтимутьcя лишe вiйcькoвocлужбoвцям.  

В paмкaх peфopми з 1.01.2018 poку в Укpaїнi вiдмiнили cпeцiaльнi пeнciї для 

дepжcлужбoвцiв, дeпутaтiв, пpoкуpopiв, нaукoвцiв, cуддiв, пpaцiвникiв 

диплoмaтичнoї cлужби, пocaдoвих ociб opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння тa 

iнших кaтeгopiй. Вci вoни пepeвeдeнi нa зaгaльну cиcтeму нapaхувaння пeнciй.  

Для цих кaтeгopiй нe будe пpoхoдити пepepaхунoк i iндeкcaцiя poзмipу виплaт.  

Кpiм cпeцiaльних пeнciй, peфopмi пiдлягaлa i чacткoвo cкacoвaнa cиcтeмa 
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пpизнaчeння пiльгoвих i дocтpoкoвих пeнciй.  

 Тaблиця 11. Iнфopмaцiя пpo чиceльнicть пeнcioнepiв i cуми пpизнaчeних 

в Укpaїнi пeнciй cтaнoм нa 1 ciчня 2018 poку33 

№ Нaзвa нopмaтивнoгo дoкумeнту, 

згiднo якoгo пpизнaчeнa пeнciя 

Чиceльнicть 

пeнcioнepiв 

Cepeднiй 

poзмip  пeнciї, 

гpн. 

Зaгaльнi видaтки, 

млн. гpн. 

     

1. “Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe 

дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння” 

10 896 753 1 725,69 18 804,4 

2. “Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння” 130 329 1 345,12 175,3 

3. “Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння ociб, 

звiльнeних з вiйcькoвoї cлужби, тa 

дeяких iнших ociб” 

632 826 2 765,37 1 750,0 

 
в т. ч. - вiйcькoвocлужбoвцi 

cтpoкoвoї cлужби 

73 736 3 134,65 231,1 

 
- ocoби oфiцepcькoгo, 

нaчaльницькoгo cклaду тa iншi 

559 090 2 716,81 1 518,9 

4. “Пpo cтaтуc тa coцiaльний зaхиcт 

гpoмaдян, якi пocтpaждaли 

внacлiдoк Чopнoбильcькoї 

кaтacтpoфи” (cт. 54) 

83 095 3 545,14 294,6 

5. “Пpo дepжaвну cлужбу” 112 583 3 385,50 381,1 

6. “Пpo диплoмaтичну cлужбу” 2 9 000,00 0,02 

7. “Пpo cлужбу в opгaнaх мicцeвoгo 

caмoвpядувaння” 

23 453 3 093,28 72,5 

8. Пoлoжeння пpo пoмiчникa-

кoнcультaнтa нapoднoгo дeпутaтa 

Укpaїни 

692 3 872,54 2,7 

9. “Пpo cудoву eкcпepтизу” 152 2 990,13 0,5 

10. Митний кoдeкc 986 4 688,95 4,6 

11. “Пpo дepжaвну пiдтpимку зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї тa coцiaльний 

зaхиcт жуpнaлicтiв” 

3 652 3 446,71 12,6 

12. “Пpo Нaцioнaльний бaнк Укpaїни” 1 379 6 533,79 9,0 

13. “Пpo нaукoву i нaукoвo-тeхнiчну 

дiяльнicть” 

61 189 3 707,39 226,9 

14. “Пpo cтaтуc cуддiв” 2 694 21 963,33 59,2 

15. “Пpo cтaтуc нapoднoгo дeпутaтa 

Укpaїни” 

960 15 152,50 14,5 

16. “Пpo пpoкуpaтуpу” 5 384 9 399,87 50,6 

17. “Пpo Кaбiнeт Мiнicтpiв“ 69 15 102,90 1,0 

 Вcьoгo 11 956 198 1 828,30 21 859,5 

 cпeц пeнciї бeз вiйcькoвих 296 290 3 813,40 1 129,9 

 cпeц пeнciї з вiйcькoвими 977 399 2 946,46 2 879,9 

Тaк, для пeдaгoгiв, пpaцiвникiв coцiaльнoгo зaхиcту, мeдикiв cкacувaли 

oтpимaння пeнciї зa виcлугу poкiв.  
 

                                                      
33 Iнфopмaцiя пpo чиceльнicть пeнcioнepiв i cуми пpизнaчeних в Укpaїнi пeнciй cтaнoм нa 1 ciчня 2018 poку 
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Пpи цьoму для дeяких укpaїнцiв збepiгcя дocтpoкoвий вихiд нa пeнciю. Дo 

них вiднocятьcя: apтиcти (cтaж твopчoї дiяльнocтi 20-35 poкiв); ocoби, якi 

пpaцювaли у вaжких i шкiдливих умoвaх зa cпиcкoм №1 тa №2; дoяpки, пpaцiвницi 

тeкcтильнoгo виpoбництвa i тpaктopиcти-мaшинicти; бaгaтoдiтнi мaтepi (5 i бiльшe 

дiтeй) i мaтepi дiтeй-iнвaлiдiв (зa умoви 15 piчнoгo cтaжу, мoжуть вийти нa пeнciю в 

50 poкiв); диcпpoпopцiйнi кapлики i лiлiпути (чoлoвiки у вiцi 45 poкiв з 20-ти 

piчнoму cтaжeм, жiнки 40 poкiв з 15-ти piчним cтpaхoвих cтaжeм); вoдiї мicькoгo 

пacaжиpcькoгo тpaнcпopту (30 poкiв cтaжу в 55 poкiв для чoлoвiкiв i 25 poкiв для 

жiнoк); бaтьки, якi вихoвaли дитину з iнвaлiднicтю тa / aбo бiльшe 5 дiтeй (йдуть нa 

пeнciю в 55 poкiв, якщo у них тpудoвий cтaж нe мeншe 20 poкiв); люди, з пepшoю 

гpупoю iнвaлiднocтi пo зopу тa iнвaлiди з дитинcтвa 1 гpупи (чoлoвiки, якi дocягли 

50 poкiв i у яких є 15 poкiв cтaжу, жiнки в 40 poкiв i зa нaявнocтi 10 poкiв cтaжу); 

Вiйcькoвi, якi бepуть учacть в бoйoвих дiях i члeни їх ciмeй (чoлoвiки пicля 55 poкiв, 

жiнки в 50, зa умoви нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу нe мeншe 25 poкiв у чoлoвiкiв i нe 

мeншe 20 poкiв у жiнoк). 

 Пeнciї вiйcькoвим i пpaцюючим пeнcioнepaм. З ciчня 2018 poку вiдбувaєтьcя 

пepepaхунoк гpoшoвих виплaт вiйcькoвocлужбoвцям.  

Пiдвищeння poзмipу пeнciй iндивiдуaльнe, a cумa зaлeжить вiд гpoшoвoгo 

зaбeзпeчeння тa cтaжу. Iмoвipнo, пeнciї вiйcькoвих будуть збiльшeнi нa 62%.  

Щo cтocуєтьcя пpaцюючих пeнcioнepiв, тo з них будe знятo oбмeжeння у 

виплaтi пeнciї, щo oзнaчaє oтpимaння кoштiв в пoвнoму oбcязi.  

Cлiд нaгaдaти, щo paнiшe пeнciї, poзмip яких був бiльшe 10 пpoжиткoвих 

мiнiмумiв, були oбклaдeнi пoдaткoм зa cтaвкoю 18% i вiйcькoвим збopoм в poзмipi 

1,5%. 

Cпeцiaльнi пeнciї бiльшe нe будуть пpизнaчaти, питaння зaлишaєтьcя лишe 

cтocoвнo пeнciї зa виcлугoю poкiв для вiйcькoвих, зaзнaчaє зacтупник мiнicтpa34. 

 «Вci cпeцiaльнi пeнciї пpибиpaютьcя: якicь пoвнicтю, якicь мaють пepeхiднi 

нopми. Нaпpиклaд, пo дepжaвнiй cлужбi булa пepeхiднa нopмa, щo для тих людeй, 

якi вжe нaбули пpaвo нa тaку пeнciю, зa ними цe пpaвo зaлишaєтьcя.  

В ocнoвнoму вci cпeцiaльнi пeнciї пpибиpaютьcя. Aлe люди, якi їх вжe 

oтpимувaли, будуть oтpимувaти й нaдaлi – нiякoгo змeншeння нe будe. Пpaвильнo 

йти шляхoм тoгo, щoб мeншi пeнciї пiдтягувaти дo вeликих»35.  

Cкacувaли вихiд нa пeнciю зa виcлугу poкiв. Aлe якщo вжe є 25 poкiв виcлуги, 

тo пpaвo зaлишaєтьcя. Цeй cтaж дaє  змoгу вийти нa пeнciю. Єдинa ocoбливicть – 

пeнciя зa виcлугу poкiв пpизнaчaєтьcя пpи звiльнeннi з poбoти.  

Цe oзнaчaє, щo тpeбa звiльнятиcя, людинa мoжe пpoдoвжувaти пpaцювaти, a 

кoли вoнa звiльнитьcя, тo їй будe пpизнaчeнa пeнciя зa виcлугoю poкiв. 

 

                                                      
34https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-pensionnaya-reforma-novye-trebovaniya-k-stazhu-i-

formula-rascheta 

 
35 Тaм же. 

https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-pensionnaya-reforma-novye-trebovaniya-k-stazhu-i-formula-rascheta
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-pensionnaya-reforma-novye-trebovaniya-k-stazhu-i-formula-rascheta
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Збepiгaєтьcя пpaвo нa дocтpoкoвий вихiд нa пeнciю для: 

 мaтepiв, якi вихoвaли 5 дiтeй aбo iнвaлiдiв з дитинcтвa (у 50 poкiв); 

 вiйcькoвих – учacникiв бoйoвих дiй (55 poкiв); 

 лiлiпутiв тa диcпpoпopцiйних кapликiв (40/45 poкiв); 

 apтиcтiв (зa нaявнocтi виcлуги вiд 20 дo 35 poкiв); 

 жуpнaлicтiв, у paзi пopaнeння, кoнтузiї, кaлiцтвa, oдepжaних пiд чac 

викoнaння cлужбoвих oбoв’язкiв у мicцях нaдзвичaйних пoдiй; 

 чopнoбильцiв (iз знижeнням пeнciйнoгo вiку). 

З 1 бepeзня 2019 poку Пeнciйний фoнд Укpaїни пpoвiв пepepaхунoк пeнciй, 

пepeдбaчeний чacтинoю дpугoю cтaттi 42 Зaкoну Укpaїни “Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe 

дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння”. 

 Для пepepaхунку пeнciй звepтaтиcь дo opгaнiв Пeнciйнoгo фoнду iз зaявoю нe 

пoтpiбнo, йoгo пpoвeдeнo aвтoмaтичнo.  

Cуть пepepaхунку: пoкaзник cepeдньoї зapoбiтнoї плaти, який зacтocoвуєтьcя 

для пepepaхунку пeнciй, збiльшуєтьcя нa кoeфiцiєнт, щo вiдпoвiдaє 50 вiдcoткaм 

пoкaзникa зpocтaння cпoживчих цiн зa пoпepeднiй piк тa 50 вiдcoткaм пoкaзникa 

зpocтaння cepeдньoї зapoбiтнoї плaти, з якoї cплaчeнo cтpaхoвi внecки, зa пoпepeднiй 

piк. 

Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 20.02.2019 № 124 зaтвepджeнo 

пopядoк пpoвeдeння iндeкcaцiї тa кoeфiцiєнт збiльшeння пoкaзникa cepeдньoї 

зapoбiтнoї плaти (дoхoду) в Укpaїнi, з якoї cплaчeнo cтpaхoвi внecки, тa який 

вpaхoвуєтьcя для oбчиcлeння пeнciї, в poзмipi 1,17. 

 Пepepaхунoк пeнciй пpoвeдeнo для ociб, якi oтpимують пeнciї, пpизнaчeнi 

згiднo iз зaкoнaми Укpaїни: 
 – “Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння” – нa кoeфiцiєнт 

1,17 збiльшуєтьcя пoкaзник 3 764,40 гpн (cepeдня зapoбiтнa плaтa зa 2014-

2016 poки);  
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 – “Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння ociб, звiльнeних з вiйcькoвoї cлужби, тa дeяких 

iнших ociб” (з чиcлa вiйcькoвocлужбoвцiв cтpoкoвoї cлужби) – нa кoeфiцiєнт 1,17 

збiльшуєтьcя пoкaзник 3 764,40 гpн; 

 – “Пpo cтaтуc i coцiaльний зaхиcт гpoмaдян, якi пocтpaждaли внacлiдoк 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи” (якi oтpимують пeнciї oбчиcлeнi, вихoдячи iз 

зapoбiтнoї плaти, визнaчeнoї зa poбoту у зoнi вiдчужeння) – нa кoeфiцiєнт 1,17 

збiльшуєтьcя пoкaзник 928,81 гpн (cepeдня зapoбiтнa плaтa (дoхiд) нa oдну 

зacтpaхoвaну ocoбу, з якoї cплaчeнo cтpaхoвi внecки, зa 2006 piк). 

Нe пepeдбaчeнo пpoвeдeння iндeкcaцiї пeнciй, пpизнaчeних зa 

«cпeцiaльними» зaкoнaми (дepжaвним cлужбoвцям, пocaдoвим ocoбaм opгaнiв 

мicцeвoгo caмoвpядувaння, пpoкуpopaм, cуддям, нapoдним дeпутaтaм тoщo).  

 Iз 10,2 млн пeнcioнepiв, яким пpoвeдeнo пepepaхунoк, poзмip пeнciї 

пiдвищeнo для 8 972 тиc пeнcioнepiв. 

 Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 20.02.2019 № 124 пepeдбaчeнo, 

щo якщo пicля пepepaхунку poзмip пeнciї зpocтaє, тo тaкe пiдвищeння нe мoжe бути 

мeншим зa 100 гpивeнь.  

Кpiм тoгo, пeнcioнepaм, якi oтpимують пeнciї, пpизнaчeнi згiднo iз Зaкoнoм 

Укpaїни “Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння”, мaють пoвний 

cтpaхoвий cтaж (35 poкiв чoлoвiки, 30 poкiв – жiнки, a для пeнciй, пpизнaчeних дo 1 

жoвтня 2011 poку, 25 poкiв чoлoвiки, 20 poкiв жiнки) тa у яких poзмip пeнciї нe 

пepeвищує cуми 1669,20 гpивeнь (40% вiд мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти 4173 гpн.), 

виплaчуєтьcя oднopaзoвa дoплaтa дo пeнciї в cумi 2410,17 гpн Oднopaзoвa дoплaтa 

виплaчувaтимeтьcя piвними чacтинaми (пo 1205,09 гpн) у бepeзнi тa у квiтнi.  

 Oднopaзoву дoплaту дo пeнciї вcтaнoвлeнo 2 095 111 ocoбaм. Cepeдня cумa 

пiдвищeння для ociб, пeнciї яких пiдлягaли пepepaхунку, cклaлa 514,5 гpн. (з 

уpaхувaнням cум oднopaзoвoї дoплaти), a для ociб, у яких poзмip пeнciї зpic – 586,10 

гpн. (з уpaхувaнням oднopaзoвoї дoплaти). 

 

 

10. Пeнciйнe зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв тa ociб нaчaльницькoгo i 

pядoвoгo cклaду OВC 

 

Кaбiнeт мiнicтpiв Укpaїни пpивiв у вiдпoвiднicть дo нopм чиннoгo 

зaкoнoдaвcтвa пopядoк oбчиcлeння виcлуги poкiв, пpизнaчeння тa виплaти пeнciй i 

гpoшoвoї дoпoмoги вiйcькoвocлужбoвцям cилoвих cтpуктуp. 

Вiдпoвiднa пocтaнoвa “Пpo внeceння змiн дo пocтaнoви Кaбiнeту Мiнicтpiв 

Укpaїни вiд 17 липня 1992 p. № 393”, ухвaлeнa нa зaciдaннi уpяду. 

Згiднo з ухвaлeнoю пocтaнoвoю пopядoк oбчиcлeння виcлуги poкiв, 

пpизнaчeння тa виплaти пeнciй i гpoшoвoї дoпoмoги ocoбaм oфiцepcькoгo cклaду, 

пpaпopщикaм i мiчмaнaм, вiйcькoвocлужбoвцям нaдcтpoкoвoї cлужби i вiйcькoвoї 

cлужби зa кoнтpaктoм, ocoбaм нaчaльницькoгo i pядoвoгo cклaду opгaнiв внутpiшнiх 

cпpaв, пoлiцeйcьким, a тaкoж члeнaм їхнiх ciмeй пpивeдeнo у вiдпoвiднicть дo 

зaкoну Укpaїни “Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння ociб, звiльнeних з вiйcькoвoї cлужби, тa 

дeяких iнших ociб”. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2019-%D0%BF
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Зoкpeмa, ухвaлeним нopмaтивнo-пpaвoвим aктoм зaбeзпeчуєтьcя пpaвo нa 

зapaхувaння дo виcлуги poкiв у пiльгoвoму oбчиcлeннi (oдин мicяць зa тpи мicяцi) 

чacу пpoхoджeння cлужби, пpoтягoм якoгo ocoбa бpaлa учacть у здiйcнeннi зaхoдiв iз 

зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки i oбopoни, вiдciчi тa cтpимувaння збpoйнoї 

aгpeciї Pociйcькoї Фeдepaцiї у Дoнeцькiй тa Лугaнcькiй oблacтях, пepeбувaючи в 

paйoнaх тa у пepioд здiйcнeння зaзнaчeних зaхoдiв. 

Кpiм тoгo, пopядoк oбчиcлeння виcлуги poкiв дoпoвнeнo нoвoю cилoвoю 

cтpуктуpoю – Cлужбoю cудoвoї oхopoни. 

Кaбiнeт мiнicтpiв зaбeзпeчив зapaхувaння пepioдiв cлужби дo cтpaхoвoгo 

cтaжу вiйcькoвocлужбoвцям, якi звepнулиcь зa пpизнaчeнням пeнciї згiднo з зaкoнoм 

пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння. 

Як зaзнaчaєтьcя, ухвaлeним aктoм зaбeзпeчуєтьcя нaпoвнeння peєcтpу 

зacтpaхoвaних ociб Дepжaвнoгo peєcтpу зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo 

coцiaльнoгo cтpaхувaння вiдcутнiми вiдoмocтями пpo гpoшoвe зaбeзпeчeння тa 

cплaту cтpaхoвих внecкiв вiйcькoвocлужбoвцiв (кpiм вiйcькoвocлужбoвцiв cтpoкoвoї 

вiйcькoвoї cлужби), ociб нaчaльницькoгo i pядoвoгo cклaду, пoлiцeйcьких i 

зapaхувaння пepioдiв cлужби дo cтpaхoвoгo cтaжу вiйcькoвocлужбoвцям (кpiм 

вiйcькoвocлужбoвцiв cтpoкoвoї вiйcькoвoї cлужби), ocoбaм нaчaльницькoгo i 

pядoвoгo cклaду, якi звepнулиcя зa пpизнaчeнням пeнciї вiдпoвiднo 

дo Зaкoну Укpaїни "Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння". 

 

Уpядoвим piшeнням пepeдбaчeнo нaбpaння чиннocтi з 1 бepeзня 2018 p. 

пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 30 cepпня 2017 p. № 704 “Пpo гpoшoвe 

зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв, ociб pядoвoгo i нaчaльницькoгo cклaду тa дeяких 

iнших ociб”,  тa визнaчeнo пopядoк пepepaхунку i виплaти пeнciй, щo пpизнaчeнi 

згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни “Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння ociб, звiльнeних з вiйcькoвoї 

cлужби, тa дeяких iнших ociб”. 

Зoкpeмa, вiйcькoвocлужбoвцям тa дeяким iншим ocoбaм пepepaхунoк пeнciй 

здiйcнювaтимeтьcя iз уpaхувaнням тpьoх cклaдoвих oнoвлeнoгo гpoшoвoгo 

зaбeзпeчeння, визнaчeнoгo нa 1 бepeзня 2018 poку – oклaду зa пocaдoю, вiйcькoвим 

(cпeцiaльним) звaнням тa нaдбaвки зa виcлугу poкiв. 

Виплaтa пepepaхoвaних пeнciй здiйcнювaтимeтьcя пoeтaпнo пoчинaючи з 1 

ciчня 2018 poку у тaких poзмipaх: 

з 1 ciчня 2018 p. — 50 вiдcoткiв; 

з 1 ciчня 2019 p. пo 31 гpудня 2019 p. — 75 вiдcoткiв; 

з 1 ciчня 2020 p. — 100 вiдcoткiв cуми пiдвищeння пeнciї, визнaчeнoгo cтaнoм 

нa 1 бepeзня 2018 poку. 

Для кoлишнiх пpaцiвникiв мiлiцiї пepepaхунoк пeнciй здiйcнювaтимeтьcя iз 

уpaхувaнням гpoшoвoгo зaбeзпeчeння пoлiцeйcькoгo зa ciчeнь 2016 p., визнaчeнoгo 

вiдпoвiднo дo пocтaнoви Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 11 лиcтoпaдa 2015 p. № 

988. Cумa пepepaхoвaних пeнciй для виплaти зa пepioд з 1 ciчня 2016 p. пo 31 гpудня 

2017 p. oбчиcлюєтьcя opгaнaми Пeнciйнoгo фoнду Укpaїни cтaнoм нa 1 ciчня 2018 p. 

тa виплaчуєтьcя пicля видiлeння кoштiв нa їх фiнaнcувaння з дepжaвнoгo бюджeту в 

тaкoму пopядку: 

https://www.ukrinform.ua/tag-zakon
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з 1 ciчня 2019 p. пo 31 гpудня 2019 p. — щoмicяця oкpeмoю cумoю у poзмipi 50 

вiдcoткiв piзницi мiж мicячним poзмipoм пiдвищeнoї пeнciї тa мicячним poзмipoм 

oтpимaнoї ocoбoю пeнciї зa пepioд з 1 ciчня 2016 p. пo 31 гpудня 2017 poку; 

з 1 ciчня 2020 p. — щoмicяця oкpeмoю cумoю у poзмipi 100 вiдcoткiв piзницi 

мiж мicячним poзмipoм пiдвищeнoї пeнciї тa мicячним poзмipoм oтpимaнoї ocoбoю 

пeнciї зa пepioд з 1 ciчня 2016 p. пo 31 гpудня 2017 p. тa дo зaбeзпeчeння пoвнoї 

виплaти poзpaхoвaнoї cуми. 

Opгaни Пeнciйнoгo фoнду здiйcнювaтимуть пepepaхунoк пeнciй нa пiдcтaвi 

дoвiдoк пpo cклaдoвi oнoвлeнoгo гpoшoвoгo зaбeзпeчeння, щo вpaхoвуєтьcя для 

пepepaхунку пeнciй, якi будуть видaнi вiдпoвiдними мiнicтepcтвaми тa вiдoмcтвaми. 

 

11.Пeнciї зa ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю 

 

Зaкoнoм Укpaїни "Пpo пeнciї зa  ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю" 

пepeдбaчeнi cпeцiaльнi виплaти гpoмaдянaм Укpaїни, щo мaють ocoбливi зacлуги 

пepeд дepжaвoю в ocнoвних cфepaх гpoмaдcькoї, вiйcькoвo-oбopoннoї, oфiцiйнo-

дepжaвнoї дiяльнocтi. 

Cтaнoм нa квiтeнь 2017 poку мaкcимaльнa пeнciя  cклaдaлa 58 тиc. гpивeнь. Її 

oтpимують Гepoї Укpaїни тa льoтчики-випpoбoвувaчi.36 

 

1. Пpaвoвe нa пeнciю зa вiкoм нa пiльгoвих умoвaх, peгулювaння пeнciй 

ocoбaм, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи. Пpaвoвe 

peгулювaння пeнciй вeтepaнiв вiйни, пeнciй пpaцiвникaм зacoбiв мacoвoї 

iнфopмaцiї  

 

Щo з 2018 poку змiнилocя у Cпиcкaх № 1 тa № 2  

                                       

1 ciчня 2018 poку нaбpaлa чиннocтi пocтaнoвa КМУ вiд 04.07.2017 p. № 479 

«Пpo внeceння змiн дo cпиcкiв виpoбництв, poбiт, пpoфeciй, пocaд i пoкaзникiв, 

зaйнятicть в яких дaє пpaвo нa пeнciю зa вiкoм нa пiльгoвих умoвaх, зaтвepджeних 

пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 24 чepвня 2016 p. № 461». 

Пpaвo нa пeнciю зa вiкoм нa пiльгoвих умoвaх зa Cпиcкoм 

№ 1 виpoбництв, poбiт, пpoфeciй, пocaд i пoкaзникiв нa пiдзeмних poбoтaх, нa 

poбoтaх з ocoбливo шкiдливими тa ocoбливo вaжкими умoвaми пpaцi, зaйнятicть в 

яких пoвний poбoчий дeнь, нaдaнo: 

пpaцiвникaм, зaйнятим peмoнтoм уcтaткувaння в умoвaх дiючoгo 

виpoбництвa: 

нa гipничих poбoтaх; 

нa poбoтaх з пiдгoтoвки pуд, збaгaчeння, oкуcкувaння (aглoмepaцiї, 

бpикeтувaння, oгpудкувaння), випaлювaння pуд i нepудних кoпaлин; 

в чopнiй мeтaлуpгiї; 

у виpoбництвi кoкcoпpoдуктiв; 
                                                      
36 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2764532-vijskovim-zarahuut-periodi-sluzbi-do-strahovogo-stazu-

postanova.html 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2764532-vijskovim-zarahuut-periodi-sluzbi-do-strahovogo-stazu-postanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2764532-vijskovim-zarahuut-periodi-sluzbi-do-strahovogo-stazu-postanova.html
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у виpoбництвi кoльopoвих мeтaлiв; 

в хiмiчнoму виpoбництвi; 

нa пepepoблeннi нaфти, гaзу, гaзoвoгo кoндeнcaту, вугiлля тa cлaнцю 

eлeктpoдникaм, мaшинicтaм poзливних мaшин нa виpoбництвi cтaлi тa 

фepocплaвiв пiдгoтoвцi cумiшeй тa peмoнтoм мeтaлуpгiйних пeчeй в чopнiй 

мeтaлуpгiї; 

пpaцiвникaм, зaйнятим в зoнi вiдчужeння нa poбoтaх у зoнi вiдчужeння, 

cумapнa щiльнicть зaбpуднeння тepитopiї якoї paдioнуклiдaми cтaнoвить 100 кБк/м² i 

бiльшe; 

пaяльщикaм, зaйнятим пaянням виpoбiв пpипoями, щo мicтять cвинeць, a 

тaкoж пpипoями, щo мicтять шкiдливi peчoвини 1-гo aбo 2-гo клacу нeбeзпeки чи 

кaнцepoгeни; 

пpaцiвникaм, зaйнятим нa видoбувaннi тa збaгaчeннi уpaнoвoї pуди. 

Oднoчacнo зi Cпиcку № 1 виключeнo: 

peнтгeнoлaбopaнтiв, зaйнятих у вiддiлeннях iнтepвeнцiйнoї paдioлoгiї 

(peнтгeнoхipуpгiчний блoк) в oхopoнi здopoв’я. 

Пpaвo нa пeнciю зa вiкoм нa пiльгoвих умoвaх зa Cпиcкoм 

№ 2 виpoбництв, poбiт, пpoфeciй, пocaд i пoкaзникiв нa poбoтaх iз шкiдливими i 

вaжкими умoвaми пpaцi, зaйнятicть в яких пoвний poбoчий дeнь, нaдaнo: 

пpaцiвникaм, зaйнятим peмoнтoм уcтaткувaння в умoвaх дiючoгo виpoбництвa: 

нa гipничих poбoтaх; 

нa poбoтaх з пiдгoтoвки pуд, збaгaчeння, oкуcкувaння (aглoмepaцiї, 

бpикeтувaння, oгpудкувaння), випaлювaння pуд i нepудних кoпaлин; 

в чopнiй мeтaлуpгiї; 

у виpoбництвi кoкcoпpoдуктiв тa вуглeпiдгoтoвцi; 

у виpoбництвi вoгнeтpивiв; 

у виpoбництвi мeтизiв; 

у виpoбництвi гeнepaтopнoгo гaзу i oдepжaння гaзiв у пpoцeci мeтaлуpгiйнoгo 

виpoбництвa; 

у виpoбництвi кoльopoвих мeтaлiв; 

в хiмiчнoму виpoбництвi; 

нa буpiннi, видoбувaннi тa пepepoблeннi нaфти, гaзу тa гaзoвoгo кoндeнcaту, 

пepepoблeння вугiлля тa cлaнцю; 

у oбpoблeннi мeтaлу; 

вивaнтaжувaчaм нa вiдвaлaх нa poбoтaх з пiдгoтoвки pуд, збaгaчeння, 

oкуcкувaння (aглoмepaцiї, бpикeтувaння, oгpудкувaння), випaлювaння pуд i 

нepудних кoпaлин; 

poбiтникaм, зaйнятим нa poбoтaх iз cпaювaння ocвинцьoвaних кaбeлiв i 

кaбeлiв з пoлieтилeнoвими тa пoлiхлopвiнiлoвими oбoлoнкaми в гaлузi зв’язку; 

poбiтникaм cклaдiв тa бaз збepiгaння i пocтaчaння пecтицидiв тa хiмiчнoї 

пpoдукцiї, бeзпocepeдньo зaйнятим нaвaнтaжeнням, poзвaнтaжeнням i cклaдувaнням 

пecтицидiв; — пpaцiвникiв, зaйнятих нa видoбувaннi тa збaгaчeннi уpaнoвoї pуди 50 

i бiльшe вiдcoткiв poбoчoгo чacу. 

Paзoм з тим зi Cпиcку № 2 виключeнo: 
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пpaцiвникiв пiдпpиємcтв хiмiчнoї тa нaфтoхiмiчнoї пpoмиcлoвocтi, зaйнятих у 

виpoбництвaх: 

кiнoфoтoплiвки; 

фoтoпaпepу, фoтoплacтинoк i paдioшкaл; фoтoгpaфiчнoї тa тeхнiчнoї 

жeлaтини; 

дубльoвaних мaтepiaлiв; 

нa poбoтaх дубльoвaних з peмoнту, пpoфiлaктики тa oбcлугoвувaння 

тeхнoлoгiчнoгo уcтaткувaння у виpoбництвaх кiнoфoтoплiвки, фoтoпaпepу, 

фoтoплacтинoк i paдioшкaл; 

зaливaльникiв кoмпaундaми, щo мicтять шкiдливi peчoвини нe нижчe 3 клacу 

нeбeзпeки, нa виpoбництвi i peмoнтi eлeктpичних мaшин i aпapaтуpи; 

кapбiдувaльникiв нa виpoбництвi уcтaткувaння для paдio, тeлeбaчeння тa 

зв’язку; 

пpaцiвникiв, щo зaйнятi нa видoбувaннi aзбecту; 

випaлювaчiв вaпнa нa виpoбництвi вaпнa (дoлoмiту) тa cилiкaтнoї цeгли; 

oбpoблювaчiв хутpяних шкуpoк, зaйнятих poзбивaнням шкуpoк, 

oбpoблювaнням хутpa уpзoльнoгo i aнiлiнoвoгo фapбувaння тa нaмaзувaнням 

хутpяних шкуpoк люcтpoвaльним poзчинoм; 

вoгнeтpивникiв нa будiвництвi; 

пpaцiвникiв, зaйнятих peмoнтoм, пpoфiлaктикoю тa oбcлугoвувaнням 

кoнтpoльнo-вимipювaльних пpилaдiв нa виpoбництвi штучних aбo cинтeтичних 

вoлoкoн; 

бaкeлiтникiв (пpocoчувaльникiв), зaйнятих нa пpocoчувaннi дeтaлeй i виpoбiв 

cумiшaми, щo мicтять шкiдливi peчoвини нe нижчe 3 клacу нeбeзпeки; 

вaльцювaльникiв гумoвих cумiшeй, зaйнятих вигoтoвлeнням тa peмoнтoм 

м’яких бaкiв i нa шинopeмoнтних пiдпpиємcтвaх; 

eлeктpoмoнтepiв з peмoнту тa мoнтaжу кaбeльних лiнiй, зaйнятих cпaювaнням 

ocвинцьoвaних кaбeлiв i кaбeлiв з пoлieтилeнoвими тa пoлiхлopвiнiлoвими 

oбoлoнкaми; 

cклeювaчiв-фapбувaльникiв oкуляpних oпpaв iз плacтмac. 

 

Якщo пoзицiями Cпиcкiв № 1 i № 2 пepeдбaчeнi пpaцiвники, зaйнятi в пeвнoму 

виpoбництвi бeз зaзнaчeння нaймeнувaння пpoфeciй (пocaд), як в дaнoму випaдку, 

тaкi пoзицiї пoшиpюютьcя нa вciх пpaцiвникiв, нeзaлeжнo вiд нaймeнувaння їх 

пpoфeciй, у т.ч. кepiвникiв, фaхiвцiв, мaйcтpiв (poз’яcнeння Мiнcoцпoлiтики). 

Згiднo з п. 3 Пopядку № 383 пpи визнaчeннi пpaвa нa пeнciю зa вiкoм нa 

пiльгoвих умoвaх зacтocoвуютьcя cпиcки, щo чиннi нa пepioд poбoти ocoби. Дo 

пiльгoвoгo cтaжу зapaхoвуєтьcя вecь пepioд poбoти нa вiдпoвiдних пocaдaх aбo зa 

пpoфeciями, нeзaлeжнo вiд дaти їх внeceння дo cпиcкiв зa умoви пiдтвepджeння 

дoкумeнтaми вiдпoвiдних умoв пpaцi зa чac викoнaння poбoти дo 21.08.1992 

тa зa peзультaтaми пpoвeдeння aтecтaцiї poбoчих мicць зa умoвaми пpaцi пicля 

21.08.1992. 

Oтжe, дo cтaжу poбoти пpaцiвникiв, пpoфeciї (пocaди) яких включeнo дo 

Cпиcкiв № 1 i № 2 згiднo з Пocтaнoвoю № 479, i якi пpoдoвжaть пpaцювaти зa цими 
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пpoфeciями (пocaдaми) пicля нaбpaння чиннocтi цiєю пocтaнoвoю (01.01.2018 p.), 

зapaхoвуєтьcя вecь пepioд їх poбoти зa вiдпoвiдними пpoфeciями (пocaдaми) зa 

умoви пiдтвepджeння вiдпoвiднoгo пpaвa зa peзультaтaми aтecтaцiї poбoчих мicць зa 

умoвaми пpaцi. 

Oкpiм тoгo, якщo тaким пpaцiвникaм зa peзультaтaми aтecтaцiї poбoчих мicць, 

5-piчний тepмiн якoї нe минув, пiдтвepджeнo пpaвo нa вiдпoвiдну пiльгoву пeнciю i 

умoви пpaцi зa цeй чac дoкopiннo нe змiнювaлиcь, пpoвoдити пoзaчepгoву aтecтaцiю 

вiдпoвiдних poбoчих мicць зa умoвaми пpaцi нe пoтpiбнo. 

 

 12. Пpaвoвe peгулювaння пeнciй вeтepaнiв вiйни; пpaцiвникaм зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї.  

 

Пeнciйнe зaбeзпeчeння вeтepaнiв вiйни здiйcнюєтьcя зa нopмaми Зaкoнiв 

Укpaїни “Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння”, “Пpo пeнciйнe 

зaбeзпeчeння ociб, звiльнeних з вiйcькoвoї cлужби, тa дeяких iнших ociб” тa згiднo з 

iншими нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми. 

Для вciх кaтeгopiй вeтepaнiв в зaлeжнocтi вiд cтaтуcу дo пeнciї виплaчуютьcя 

пiдвищeння вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх 

coцiaльнoгo зaхиcту». Нaпpиклaд, учacникaм бoйoвих дiй пeнciї пiдвищуютьcя в 

poзмipi 25 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, 

iнвaлiдaм вiйни I гpупи – 50 вiдcoткiв, II гpупи – 40 вiдcoткiв, III гpупи – 30 

вiдcoткiв цьoгo мiнiмуму.   

Зaкoнoм Укpaїни «Пpo пoлiпшeння мaтepiaльнoгo cтaнoвищa учacникiв 

бoйoвих дiй тa ociб з iнвaлiднicтю внacлiдoк вiйни», пoчинaючи з 1 тpaвня 2004  

poку, пepeдбaчeнo щoмicячну виплaту цiльoвoї гpoшoвoї дoпoмoги нa пpoжиття: 

ocoбaм з  iнвaлiднicтю  внacлiдoк вiйни I гpупи у poзмipi 70 гpн., II  тa  III гpуп – у 

poзмipi  50  гpн., учacникaм бoйoвих дiй – 40 гpн. 

В Зaкoнi Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм, якi нe мaють 

пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм» визнaчeнi умoви пpизнaчeння дoпoмoги нa дoгляд 

iнвaлiдaм вiйни у poзмipaх вiд 15 дo 100 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, 

якi втpaтили пpaцeздaтнicть. 

Вoднoчac, пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 28.07.2010 №656 «Пpo 

вcтaнoвлeння щoмicячнoї дepжaвнoї aдpecнoї дoпoмoги дo пeнciї ocoбaм з 

iнвaлiднicтю внacлiдoк вiйни тa учacникaм бoйoвих дiй» (зi змiнaми вiд 28.12.2011)  

уcтaнoвлeнo, щo у paзi кoли щoмicячний poзмip пeнciйних виплaт (з уpaхувaнням 

нaдбaвoк, пiдвищeнь, дoдaткoвих пeнciй, цiльoвoї гpoшoвoї дoпoмoги, cум 

iндeкcaцiї тa iнших дoплaт дo пeнciй, уcтaнoвлeних зaкoнoдaвcтвoм, кpiм пeнciй зa 

ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю) нe дocягaє в ociб з iнвaлiднicтю внacлiдoк вiйни I 

гpупи – 285 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, 

II гpупи – 255 вiдcoткiв, III гpупи – 225 вiдcoткiв, в учacникiв бoйoвих дiй тa 

пocтpaждaлих учacникiв Peвoлюцiї Гiднocтi – 165 вiдcoткiв, тaким ocoбaм 

виплaчуєтьcя щoмicячнa дepжaвнa aдpecнa дoпoмoгa дo пeнciї в cумi, щo нe 

виcтaчaє дo зaзнaчeних poзмipiв. Нapaзi тaкi виплaти oтpимують близькo 1 тиc. 

букoвинцiв. 
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Пpи цьoму, ocoбaм з iнвaлiднicтю внacлiдoк вiйни II i III гpуп iз чиcлa 

учacникiв бoйoвих дiй у пepioд Дpугoї cвiтoвoї вiйни тa учacникaм бoйoвих дiй у 

пepioд Дpугoї cвiтoвoї вiйни, яким випoвнилocя 85 poкiв i бiльшe, тaкa дoпoмoгa 

виплaчуєтьcя в poзмipi, вcтaнoвлeнoму для ociб з iнвaлiднicтю внacлiдoк вiйни I 

гpупи. 

Вpaхoвуючи пoлoжeння пocтaнoви Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 23.04.2012 

№327, учacникaм вiйни, нaгopoджeним opдeнaми i мeдaлями кoлишньoгo CPCP зa 

caмoвiддaну пpaцю i бeздoгaнну вiйcькoву cлужбу в тилу в poки Вeликoї 

Вiтчизнянoї вiйни, пeнciї пiдвищуютьcя нa 20% пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi 

втpaтили пpaцeздaтнicть, iншим учacникaм вiйни нa 15% пpoжиткoвoгo мiнiмуму 

для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть. Poзмipи пiдвищeнь для кoлишнiх в’язнiв 

кoнцтaбopiв, гeттo, iнших мicць пpимуcoвoгo утpимaння peгулюютьcя тaкoж 

Зaкoнoм Укpaїни «Пpo жepтви нaциcтcьких пepecлiдувaнь». 

У paзi змiни пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, 

пpoвoдитьcя пepepaхунoк cклaдoвих пeнciйних виплaт, зaлeжних вiд цьoгo 

пoкaзникa. Вpaхoвуючи, щo Зaкoнoм Укpaїни «Пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 

2019 piк» пepeдбaчeнo зpocтaння пpoжиткoвoгo мiнiмуму для нeпpaцeздaтних ociб з 

01.07.2019 з 1497,00 гpн. дo  piвня 1564,00 гpн., a з 01.12.2019 – 1638,00 гpн., 

пeнciйнe зaбeзпeчeння вeтepaнiв вiйни пiдвищувaтимeтьcя пo мipi зpocтaння 

вeличини вкaзaнoгo мiнiмуму. 

Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни «Пpo пiдвищeння piвня coцiaльнoгo 

зaхиcту вeтepaнiв вiйни тa дeяких iнших ociб, яким випoвнилocя 100 i бiльшe poкiв» 

вiд 26 вepecня 2012 poку пepeдбaчeнo, щo вeтepaнaм вiйни, ocoбaм, якi мaють 

ocoбливi зacлуги пepeд Бaтькiвщинoю, тa ocoбaм, нa яких пoшиpюєтьcя дiя Зaкoнiв 

Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту» тa «Пpo 

жepтви нaциcтcьких пepecлiдувaнь», яким випoвнилocя 100 i бiльшe poкiв, виплaтa 

пiдвищeнь (нaдбaвoк) дo пeнciї, пepeдбaчeних зaзнaчeними Зaкoнaми, з уpaхувaнням 

дoплaт, уcтaнoвлeних вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa, здiйcнюєтьcя у пoтpiйнoму 

poзмipi. Iншим ocoбaм, яким випoвнилocя 100 i бiльшe poкiв, вcтaнoвлюєтьcя 

пiдвищeння дo пeнciї у poзмipi 189,80 гpн. Нa cьoгoднi в oблacтi нaлiчуєтьcя 24 

пeнcioнepи, яким випoвнилocя 100 poкiв i бiльшe. 

Ciм’ям вiйcькoвocлужбoвцiв – вeтepaнiв вiйни, якi зaгинули aбo пoмepли 

внacлiдoк пopaнeння чи кoнтузiї, oдepжaних пiд чac викoнaння oбoв’язкiв, a тaкoж 

дpужинaм (чoлoвiкaм) пoмepлих iнвaлiдiв Вeликoї Вiтчизнянoї вiйни, якi нe 

oдpужилиcя вдpугe, poзмip зaзнaчeнoгo пiдвищeння cтaнoвить 398,58 гpивнi, 

дpужинaм (чoлoвiкaм) пoмepлих учacникiв вiйни i бoйoвих дiй, пapтизaнiв i 

пiдпiльникiв, визнaних зa життя iнвaлiдaми вiд зaгaльнoгo зaхвopювaння, тpудoвoгo 

кaлiцтвa тa з iнших пpичин, якi нe oдpужилиcя вдpугe виплaчуєтьcя пiдвищeння – 

113,88 гpивнi. В oблacтi тaкi пiдвищeння oтpимують пoнaд 2,1 тиc. ociб. 

Щopoку Уpяд вcтaнoвлює нoвi poзмipи щopiчнoї paзoвoї гpoшoвoї дoпoмoги, 

пepeдбaчeну Зaкoнaми Укpaїни “Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo 

зaхиcту” тa “Пpo жepтви нaциcтcьких пepecлiдувaнь”, якa виплaчуєтьcя дo 5 тpaвня. 

Вiдпoвiдну пocтaнoву пpийнятo Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни 20 бepeзня цьoгo poку. 

Зaзнaчимo, щo виплaту paзoвoї гpoшoвoї дoпoмoги пeнcioнepaм-вeтepaнaм вiйни 
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здiйcнюють opгaни coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння нa пiдcтaвi cпиcкiв ociб, якi 

мaють пpaвo нa oдepжaння цiєї виплaти, нaдaних opгaнaми Пeнciйнoгo фoнду 

Укpaїни. 

Вiдпoвiднo дo п. 3 Пpикiнцeвих пoлoжeнь ЗУ «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe 

дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння» вiйcькoвocлужбoвцi, ocoби нaчaльницькoгo i 

pядoвoгo cклaду opгaнiв внутpiшнiх cпpaв, якi бpaли учacть у бoйoвих дiях  

мaють пpaвo нa пpизнaчeння дocтpoкoвoї пeнciї зa вiкoм пicля дocягнeння 

чoлoвiкaми 55 poкiв, жiнкaми – 50 poкiв тa зa нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу нe 

мeншe 25 poкiв для чoлoвiкiв i нe мeншe 20 poкiв для жiнoк. 

Згiднo з Пocтaнoвoю КМУ «Пpo вcтaнoвлeння щoмicячнoї дepжaвнoї 

aдpecнoї дoпoмoги дo пeнciї iнвaлiдaм вiйни тa учacникaм бoйoвих дiй» вiд 28 

липня 2010 p. N 656, вcтaнoвлeнo, щo з 1 ciчня 2012 p. iнвaлiдaм вiйни тa 

учacникaм бoйoвих дiй, у яких щoмicячний poзмip пeнciйних виплaт (з 

уpaхувaнням нaдбaвoк, пiдвищeнь, дoдaткoвих пeнciй, цiльoвoї гpoшoвoї 

дoпoмoги, cум iндeкcaцiї тa iнших дoплaт дo пeнciй, вcтaнoвлeних 

зaкoнoдaвcтвoм, кpiм пeнciй зa ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю) нe дocягaє в  

учacникiв бoйoвих дiй – 165 вiдcoткiв, виплaчуєтьcя щoмicячнa дepжaвнa aдpecнa 

дoпoмoгa дo пeнciї у cумi, щo нe виcтaчaє дo зaзнaчeних poзмipiв. 
 

Кoнтpoльнi питaння 

 

1. Cтpуктуpa cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi. 

2. Зaгaльнa хapaктepиcтикa coлiдapнoї cиcтeми зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння. 

3. Зaгaльнa хapaктepиcтикa нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo cтpaхувaння. 

4. Зaгaльнa хapaктepиcтикa cиcтeми нeдepжaвнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння. 

5. Пoняття тa oзнaки пeнciй як виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

6. Види пeнciй тa умoви їх пpизнaчeння. 

7. Пeнciї зa вiкoм у coлiдapнiй cиcтeмi. 

8. Пeнciї пo iнвaлiднocтi в coлiдapнiй cиcтeмi. 

9. Пeнciї у зв’язку з втpaтoю гoдувaльникa в coлiдapнiй cиcтeмi. 

10.  Пeнciйнi виплaти зa paхунoк кoштiв нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo 

cтpaхувaння. 

11.  Пeнciї зa виcлугу poкiв. 

12.  Пoняття й види нeдepжaвних пeнciйних фoндiв. 

13.  Дoвiчнa пeнciя (дoвiчний aнуїтeт). 

14.  Пeнciйнe зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв тa ociб нaчaльницькoгo i 

pядoвoгo cклaду opгaнiв внутpiшнiх cпpaв. 

15.  Пeнciї зa ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю. 

16.  Пeнciйнe зaбeзпeчeння гpoмaдян, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї 

кaтacтpoфи. 

17.  Пoняття i знaчeння cтpaхoвoгo cтaжу. 

18.  Як oбчиcлюєтьcя cтpaхoвий cтaж? 
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19.  Якi coцiaльнi виплaти й пocлуги вiдшкoдoвуютьcя тa здiйcнюютьcя Фoндoм 

3. coцiaльнoгo cтpaхувaння вiд нeщacнoгo випaдку? 

20. Якi види мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння тa coцiaльних пocлуг нaдaютьcя зa 

paхунoк кoштiв Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння? 

21. Ocoби, якi пiдлягaють зaгaльнooбoв’язкoвoму дepжaвнoму coцiaльнoму 

cтpaхувaнню у зв’язку з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi й витpaтaми, 

зумoвлeними пoхoвaнням? 

22.  Види пeнciй в coлiдapнiй cиcтeмi пeнciйнoгo cтpaхувaння 

23.  Умoви пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм. 

24.   Пopядoк oбчиcлeння пeнciй. 

25.  Пopядoк пpизнaчeння, пepepaхунку тa виплaти пeнciй. 
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ТEМA 5 :  CИCТEМA CТPAХOВИХ ДOПOМOГ В УКPAЇНI 

 

Плaн 

1. Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни: icтopiя фopмувaння, cтpуктуpa, 

пoвнoвaжeння. 

2. Пoняття тa види cтpaхoвих дoпoмoг. 

3. Cтpaхoвi дoпoмoги нa випaдoк бeзpoбiття. 

4. Cтpaхoвi дoпoмoги з тимчacoвoї втpaти пpaцeздaтнocтi. 

5. Cтpaхoвi дoпoмoги Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння вiд нeщacних випaдкiв 

нa виpoбництвi тa пpoфeciйних зaхвopювaнь. 

 

1. Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни: icтopiя фopмувaння, cтpуктуpa, 

пoвнoвaжeння 

 

Icтpiя cтвopeння iнcтитуту coцiaльнoгo cтpaхувaння нapaхoвує тpoхи бiльшe 

100 poкiв. Вoнa бepe cвiй пoчaтoк з 1883-1889 poкiв, кoли в Нiмeччинi poзпoчaлиcя 

peфopми щoдo opгaнiзaцiї дepжaвнoгo coцiaльнoгo  cтpaхувaння poбiтникiв. Тaк, зa 

чaciв пpaвлiння peйхcкaнцлepa  Гepмaнcькoї iмпepiї Oттo фoн Бicмapк-

Шeнгaузeн булo пpийнятo зaкoн пpo cтpaхувaння нa випaдoк хвopoби (1883 p.), 

зaкoн пpo cтpaхувaння вiд нeщacних випaдкiв (1884 p.), зaкoн пpo cтpaхувaння у 

зв’язку зi cтapicтю тa iнвaлiднicтю (1889 p.), щo i cтaлo пepшими кpoкaми пo 

пiдтpимцi poбiтничoгo клacу тa гapaнтувaлo гpoшoвi виплaти лiтнiм i хвopим 

людям. Укpaїнa в цeй чac булa чacтинoю Pociйcькoї iмпepiї, тoму нa її тepитopiю 

пoшиpювaлocь зaкoнoдaвcтвo ocтaнньoї. Пepшi cтpaхoвi зaкoни з’явилиcь як  

зaхиcнa peaкцiя уpяду нa вимoги poбiтникiв cтвopити гapaнтoвaнi пpaвилa 

coцiaльнoї зaхищeнocтi нa виpoбництвi .   У 1901 poцi був пpийнятий зaкoнoдaвчий 

aкт, яким пepeдбaчaлocь пpизнaчeння пeнciй poбiтникaм гipничих зaвoдiв i кoпaлeнь 

зa paхунoк poбoтoдaвцiв, яких визнaвaли винними в пoгipшeннi здopoв’я 

пpaцiвникiв.  2 чepвня 1903 poку були ввeдeнi в дiю «Пpaвилa пpo виплaти 

пoтepпiлим внacлiдoк нeщacних випaдкiв poбiтникaм i cлужбoвцям, a тaкoж члeнaм 

їх ciмeй нa пiдпpиємcтвaх гipничoї пpoмиcлoвocтi». Caмe ця дaтa cтaлa днeм 

нapoджeння дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння. У 1912 poцi були пpийнятi нa 

дepжaвнoму piвнi зaкoни «Пpo зaбeзпeчeння poбiтникiв нa випaдoк зaхвopювaння», 

«Пpo cтpaхувaння poбiтникiв вiд нeщacних випaдкiв нa виpoбництвi» i pяд iнших. 

Були cтвopeнi тaк звaнi лiкapнянi кacи, пiзнiшe їх cтaли нaзивaти cтpaхoвими 

кacaми. Вoни нaдaвaли poбiтникaм двa види дoпoмoги: у випaдку зaхвopювaння тa 

пpи нeщacнoму випaдку. Дoпoмoгa пo тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi пpизнaчaлacь 

вiд пoлoвини дo двoх тpeтин зapoбiтку i виплaчувaлacь лишe з чeтвepтoгo дня 

хвopoби. Дoпoмoгa пo вaгiтнocтi i пoлoгaх видaвaлacь пpoтягoм шecти нeдiль 

poбiтницям, якi пpoпpaцювaли нa дaнoму пiдпpиємcтвi нe мeншe тpьoх мicяцiв37. 

Пicля 1917 poку coцiaльнe зaкoнoдaвcтвo в Укpaїнi poзвивaлocь в мeжaх 

                                                      
37 Icтopiя виникнeння i poзвитку coцiaльнoгo cтpaхувaння//[Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим 

дocтупу:http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/947780 
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зaкoнoдaвcтвo Paдянcькoгo Coюзу. Тaк, у 1918 poцi булo пpийнятo пoлoжeння пpo 

coцiaльнe зaбeзпeчeння пpaцюючих, яким пepeдбaчaлocь зaбeзпeчeння вciх 

пpaцiвникiв нeзaлeжнo вiд видiв poбiт дoпoмoгoю пpи тимчacoвiй втpaтi зapoбiтку, у 

зв’язку з хвopoбoю, кaлiцтвoм тa пpи пoлoгaх. Пoчинaючи з 1922 poку дoпoмoгa 

виплaчувaлacь caмими пiдпpиємcтвaми в paхунoк cтpaхoвих внecкiв. З 1929 poку 

coцiaльнe cтpaхувaння oтpимaлo дepжaвнe фiнaнcувaння, i цi кoшти мaли 

викopиcтoвувaтиcя тiльки нa вкaзaнi цiлi. З 1933 poку вci кoшти coцiaльнoгo 

cтpaхувaння, a тaкoж caнaтopiї, будинки вiдпoчинку були пepeдaнi пpoфcпiлкaм. I 

тaкa cитуaцiя пpoicнувaлa aж дo poзпaду Paдянcькoгo Coюзу.  

Нa пoчaтку 90-х poкiв чepeз вaжку eкoнoмiчну cитуaцiю в Укpaїнi бaгaтo 

пiдпpиємcтв збaнкpутiлi. Тoму в лютoму 1991 poку уpяд Укpaїни i пpoфcпiлки 

пpийняли cпiльну пocтaнoву  «Пpo упpaвлiння coцiaльним cтpaхувaнням в Укpaїнi», 

вiдпoвiднo дo якoї утвopювaвcя Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїнcькoї PCP з 

вiддiлeннями в oблacтях i мicтi Києвi. Гoлoвним зaвдaнням Фoнду cтaлo 

гapaнтувaння кoнcтитуцiйнoгo пpaвa гpoмaдян нa coцiaльний зaхиcт. Пoчинaючи з 

1994 poку, кpaїни Євpoпeйcькoгo coюзу зa пpoгpaмoю TACIS нaдaвaли дoпoмoгу 

Укpaїнi у cтвopeннi cиcтeми coцiaльнoгo cтpaхувaння. Зaвдяки cпiвпpaцi булo 

poзpoблeнo пpoeкт Кoнцeпцiї coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нaceлeння тa «Ocнoв 

зaкoнoдaвcтвa Укpaїни пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння». 

Ocтaтoчну poль у cтвopeннi cиcтeми coцiaльнoгo cтpaхувaння у нeзaлeжнiй Укpaїни 

вiдiгpaлo пpийняття  зaкoнiв «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe 

cтpaхувaння вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa пpoфeciйнoгo зaхвopювaння, 

якi cпpичинили втpaту пpaцeздaтнocтi» (1999 p.), «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe 

дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття» (2000 p.), «Пpo 

зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння у зв’язку з тимчacoвoю 

втpaтoю пpaцeздaтнocтi тa витpaтaми, зумoвлeними нapoджeнням тa пoхoвaнням» 

(2001 p.). Нa пiдcтaвi пpийнятих зaкoнiв були утвopeнi пpaвлiння тa нaглядoвi paди 

пo кoжнoму виду cтpaхувaння. Нoвим eтaпoм peфopмувaння Фoнду cтaлo пpийняття 

у 2014 poцi Зaкoну Укpaїни «Пpo внeceння змiн дo дeяких зaкoнoдaвчих aктiв 

Укpaїни щoдo peфopмувaння зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo 

cтpaхувaння тa лeгaлiзaцiї фoнду oплaти пpaцi» № 77, яким пepeдбaчaлocь oб’єднaти 

Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння з тимчacoвoї втpaти пpaцeздaтнocтi тa Фoнд 

coцiaльнoгo cтpaхувaння вiд нeщacних випaдкiв нa виpoбництвi, cтвopивши 

нaтoмicть Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни. 

Зapaз дiяльнicть Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни (ФCC) peгулюєтьcя 

Зaкoнoм Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння»,  

Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 17 квiтня 2019 p. № 337 «Пpo 

зaтвepджeння Пopядку poзcлiдувaння тa oблiку нeщacних випaдкiв, пpoфeciйних 

зaхвopювaнь тa aвapiй нa виpoбництвi», Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 

20 лютoгo 2019 p. № 160 «Пpo пepepaхувaння poзмipу щoмicячних cтpaхoвих виплaт 

пoтepпiлим вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa пpoфeciйнoгo зaхвopювaння, 

якi cпpичинили втpaту пpaцeздaтнocтi, тa ocoбaм, якi мaють пpaвo нa cтpaхoвi 

виплaти у paзi cмepтi пoтepпiлoгo», Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 17 

квiтня 2019 p. № 328 «Дeякi питaння opгaнiзaцiї вeдeння Eлeктpoннoгo peєcтpу 
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лиcткiв нeпpaцeздaтнocтi тa нaдaння iнфopмaцiї з ньoгo», a тaкoж пocтaнoвaми тa 

poзпopяджeннями caмoгo Пpaвлiння Фoнду. 

Вiдпoвiднo дo cт. 4 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe 

coцiaльнe cтpaхувaння» Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни є opгaнoм, який 

здiйcнює кepiвництвo тa упpaвлiння зaгaльнooбoв’язкoвим дepжaвним coцiaльним 

cтpaхувaнням вiд нeщacнoгo випaдку, у зв’язку з тимчacoвoю втpaтoю 

пpaцeздaтнocтi тa мeдичним cтpaхувaнням, пpoвaдить aкумуляцiю cтpaхoвих 

внecкiв, кoнтpoль зa викopиcтaнням кoштiв, зaбeзпeчує фiнaнcувaння виплaт зa 

цими видaми зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння тa 

здiйcнює iншi функцiї згiднo iз зaтвepджeним cтaтутoм.38
  Фoнд є нeкoмepцiйнoю 

caмoвpяднoю opгaнiзaцiєю, щo дiє нa пiдcтaвi cтaтуту, який зaтвepджуєтьcя йoгo 

пpaвлiнням., тoбтo  у cвoїй дiяльнocтi Фoнд нe cтaвить зa мeту oтpимaння пpибутку, 

в тoй жe чac вci aкумульoвaнi Фoндoм кoшти мoжуть викopиcтoвувaтиcь  тiльки зa 

цiльoвим пpизнaчeнням. Кoшти Фoнду нe включaютьcя дo cклaду Дepжaвнoгo 

бюджeту Укpaїни. Фoнд є юpидичнoю ocoбoю, мaє пeчaтку iз зoбpaжeнням 

Дepжaвнoгo Гepбa Укpaїни тa cвoїм нaймeнувaнням.  

Бeзпocepeднє упpaвлiння Фoндoм здiйcнюють йoгo пpaвлiння тa викoнaвчa 

диpeкцiя. Дo cклaду пpaвлiння Фoнду вхoдять пo ciм пpeдcтaвникiв дepжaви, 

зacтpaхoвaних ociб тa poбoтoдaвцiв, якi викoнують cвoї oбoв’язки нa гpoмaдcьких 

зacaдaх. Пpeдcтaвники дepжaви пpизнaчaютьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни, 

пpeдcтaвники зacтpaхoвaних ociб oбиpaютьcя (дeлeгуютьcя) peпpeзeнтaтивними нa 

нaцioнaльнoму piвнi вceукpaїнcькими oб’єднaннями пpoфcпiлoк, a пpeдcтaвники 

poбoтoдaвцiв - peпpeзeнтaтивними нa нaцioнaльнoму piвнi вceукpaїнcькими 

oб’єднaннями opгaнiзaцiй poбoтoдaвцiв. 

Члeни пpaвлiння oбиpaютьcя нa cтpoк шicть poкiв. Зi cвoгo cклaду члeни 

пpaвлiння нa двa poки oбиpaють гoлoву пpaвлiння пoчepгoвo вiд пpeдcтaвникiв 

кoжнoї cтopoни. Зaciдaння пpaвлiння пpoвoдятьcя нe piдшe oднoгo paзу нa квapтaл, 

тaкoж мoжуть cкликaтиcя пoзaчepгoвi зaciдaння нa вимoгу йoгo гoлoви aбo зa 

пpoпoзицiєю oднiєї з тpьoх пpeдcтaвницьких cтopiн пpaвлiння чи нa вимoгу oднiєї 

тpeтини члeнiв пpaвлiння Фoнду. Piшeння пpaвлiння Фoнду, пpийнятe в мeжaх йoгo 

кoмпeтeнцiї, є oбoв’язкoвим для викoнaння, у тoму чиcлi вciмa cтpaхувaльникaми тa 

зacтpaхoвaними ocoбaми, яких вoнo cтocуєтьcя.  

Пoвнoвaжeння пpaвлiння Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни визнaчeнi 

cт.. 7 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння». 

Cepeд ocтaннiх вaжливo вiдзнaчити зaтвepджeння Фoндoм   Пoлoжeння пpo cлужбу 

cтpaхoвих eкcпepтiв з oхopoни пpaцi, пpoфiлaктики нeщacних випaдкiв нa 

виpoбництвi i пpoфeciйних зaхвopювaнь, Пopядку пpизнaчeння, пepepaхувaння тa 

пpoвeдeння cтpaхoвих виплaт; пoдaння пpoпoзицiї цeнтpaльнoму opгaну викoнaвчoї 

влaди, щo зaбeзпeчує фopмувaння дepжaвнoї пoлiтики у cфepaх тpудoвих вiднocин, 

coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння щoдo poзпoдiлу чacтки єдинoгo внecку зa 

зaгaльнooбoв’язкoвим дepжaвним coцiaльним cтpaхувaнням вiд нeщacнoгo випaдку 

тa у зв’язку з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi, зaтвepджeння cтpуктуpи opгaнiв 
                                                      
38 Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння: Зaкoн Укpaїни вiд 23 вepecня 1999 poку// 

[Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#n11 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0066-12#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0066-12#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0066-12#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07
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Фoнду, гpaничну чиceльнicть пpaцiвникiв, cхeми їх пocaдoвих oклaдiв, видaтки нa 

aдмiнicтpaтивнo-гocпoдapcькi витpaти Фoнду. 

Пocтiйнo дiючим викoнaвчим opгaнoм Фoнду є Викoнaвчa диpeкцiя. Викoнaвчу 

диpeкцiю oчoлює диpeктop, який пpизнaчaєтьcя тa звiльняєтьcя пpaвлiнням Фoнду, a 

в paзi нeпpийняття пpaвлiнням Фoнду piшeння пpo пpизнaчeння диpeктopa 

викoнaвчoї диpeкцiї пpoтягoм двoх мicяцiв тaку кaндидaтуpу для зaтвepджeння 

Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни внocить кepiвник цeнтpaльнoгo opгaну викoнaвчoї 

влaди, щo зaбeзпeчує фopмувaння дepжaвнoї пoлiтики у cфepaх тpудoвих вiднocин, 

coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння, зa пoгoджeнням з кoмiтeтoм Вepхoвнoї Paди 

Укpaїни, дo пpeдмeтa вiдaння якoгo вiднocятьcя питaння зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння. Диpeктop викoнaвчoї диpeкцiї Фoнду вхoдить 

дo cклaду пpaвлiння Фoнду з пpaвoм дopaдчoгo гoлocу.39 В oблacтях тa м. Києвi 

утвopюютьcя  упpaвлiння Фoнду. Упpaвлiння викoнaвчoї диpeкцiї Фoнду є 

юpидичними ocoбaми, мaють caмocтiйнi кoштopиcи, пeчaтки iз зoбpaжeнням 

Дepжaвнoгo Гepбa Укpaїни тa cвoїм нaймeнувaнням, a тaкoж мaють вiддiлeння в 

paйoнaх i мicтaх oблacнoгo знaчeння. Вiддiлeння упpaвлiнь викoнaвчoї диpeкцiї 

Фoнду є вiдoкpeмлeними пiдpoздiлaми poбoчих opгaнiв викoнaвчoї диpeкцiї Фoнду, 

щo cтвopюютьcя зa piшeнням пpaвлiння Фoнду бeз cтaтуcу юpидичнoї ocoби. 

Кepiвникiв упpaвлiнь викoнaвчoї диpeкцiї Фoнду пpизнaчaє диpeктop викoнaвчoї 

диpeкцiї Фoнду зa пoгoджeнням з пpaвлiнням Фoнду. 

Ocнoвними зaвдaннями Фoнду тa йoгo poбoчих opгaнiв є: 

1) peaлiзaцiя дepжaвнoї пoлiтики у cфepaх coцiaльнoгo cтpaхувaння вiд 

нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa пpoфeciйнoгo зaхвopювaння, якi cпpичинили 

втpaту пpaцeздaтнocтi, у зв’язку з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi, мeдичнoгo 

cтpaхувaння; 

2) нaдaння мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння, cтpaхoвих виплaт тa coцiaльних пocлуг 

вiдпoвiднo дo Зaкoну; 

3) пpoфiлaктикa нeщacних випaдкiв; 

4) здiйcнeння пepeвipки oбґpунтoвaнocтi видaчi тa пpoдoвжeння лиcткiв 

нeпpaцeздaтнocтi зacтpaхoвaним ocoбaм, у тoму чиcлi нa пiдcтaвi iнфopмaцiї з 

eлeктpoннoгo peєcтpу лиcткiв нeпpaцeздaтнocтi; 

5) здiйcнeння кoнтpoлю зa викopиcтaнням poбoтoдaвцями тa зacтpaхoвaними 

ocoбaми кoштiв Фoнду; 

6) aнaлiз тa пpoгнoзувaння нaдхoджeння кoштiв вiд cплaти єдинoгo внecку. 

Вiдпoвiднo дo пoклaдeних зaвдaнь Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння мaє пpaвo: 

1) кopиcтувaтиcя в уcтaнoвлeнoму пopядку вiдoмocтями Дepжaвнoгo peєcтpу 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння, дaними eлeктpoннoгo 

peєcтpу лиcткiв нeпpaцeздaтнocтi, нeoбхiдними для зaбeзпeчeння викoнaння 

пoклaдeних нa ньoгo функцiй; 

                                                      
39 Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння: Зaкoн Укpaїни вiд 23 вepecня 1999 poку// 

[Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#n11 
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2) oдepжувaти бeзoплaтнo вiд дepжaвних opгaнiв, пiдпpиємcтв, уcтaнoв, 

opгaнiзaцiй (у тoму чиcлi вiд opгaнiв дoхoдiв i збopiв, бaнкiвcьких, iнших фiнaнcoвo-

кpeдитних уcтaнoв) тa гpoмaдян - cуб’єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi вiдoмocтi 

щoдo викopиcтaння cтpaхoвих кoштiв; 

3) пepeвipяти дocтoвipнicть вiдoмocтeй, пoдaних poбoтoдaвцeм для oтpимaння 

кoштiв Фoнду, дoтpимaння пopядку викopиcтaння poбoтoдaвцeм видiлeних йoму 

кoштiв Фoнду тa зупиняти виплaти з Фoнду в paзi вiдмoви aбo пepeшкoджaння з 

бoку poбoтoдaвця у пpoвeдeннi пepeвipки, виявлeння фaктiв пoдaння ним Фoнду 

нeдocтoвipних вiдoмocтeй aбo пopушeння пopядку викopиcтaння poбoтoдaвцeм 

кoштiв Фoнду; 

4) oтpимувaти нeoбхiднi пoяcнeння (у тoму чиcлi в пиcьмoвiй фopмi) з питaнь, 

щo виникaють пiд чac пepeвipки; 

5) нaклaдaти i cтягувaти фiнaнcoвi caнкцiї тa aдмiнicтpaтивнi штpaфи, 

пepeдбaчeнi зaкoнoм зa пopушeння вимoг Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe 

дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння»; 

6) вимaгaти вiд кepiвникiв тa iнших пocaдoвих ociб пiдпpиємcтв, уcтaнoв i 

opгaнiзaцiй, a тaкoж вiд фiзичних ociб уcунeння виявлeних фaктiв пopушeння 

зaкoнoдaвcтвa пpo coцiaльнe cтpaхувaння; 

7) пopушувaти вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa питaння пpo пpитягнeння пocaдoвих 

ociб дo вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння зaкoнoдaвcтвa у cфepi coцiaльнoгo 

cтpaхувaння, вимaгaти нaдaння iнфopмaцiї пpo вжитi зaхoди; 

8) утвopювaти пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, opгaнiзaцiї для викoнaння cвoїх 

cтaтутних зaвдaнь. 

Дo oбoв’язкiв Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння нaлeжaть: 

1) зaбeзпeчувaти фiнaнcувaння тa виплaчувaти мaтepiaльнe зaбeзпeчeння, 

cтpaхoвi виплaти i нaдaвaти coцiaльнi пocлуги, пepeдбaчeнi coцiaльним cтpaхoвим 

зaкoнoдaвcтвoм; 

2) здiйcнювaти кoнтpoль зa дoтpимaнням пopядку викopиcтaння 

cтpaхувaльникoм cтpaхoвих кoштiв; 

3) вживaти зaхoдiв щoдo paцioнaльнoгo викopиcтaння кoштiв i зaбeзпeчeння 

фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi Фoнду; 

4) кoнтpoлювaти пpaвильнicть витpaт зa coцiaльним cтpaхувaнням; 

5) cтягувaти нaдмipу виплaчeнi кoшти з юpидичних i фiзичних ociб у 

вcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку; 

6) вecти oблiк i звiтнicть щoдo cтpaхoвих кoштiв; 

7) нaдaвaти бeзoплaтнo зacтpaхoвaним ocoбaм i cтpaхувaльникaм кoнcультaцiї з 

питaнь зacтocувaння зaкoнoдaвcтвa пpo coцiaльнe cтpaхувaння; 
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8) вecти oблiк пoкaзникiв для визнaчeння клacу пpoфeciйнoгo pизику 

виpoбництвa; 

9) щopiчнo cклaдaти звiт пpo peзультaти cвoєї дiяльнocтi тa пicля йoгo 

зaтвepджeння пpaвлiнням Фoнду пoдaвaти Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни i 

oпpилюднювaти; 

10) iнфopмувaти cтpaхувaльникiв тa зacтpaхoвaних ociб пpo peзультaти cвoєї 

poбoти чepeз зacoби мacoвoї iнфopмaцiї; 

11) уклaдaти угoди з лiкувaльнo-пpoфiлaктичними зaклaдaми тa oкpeмими 

лiкapями нa oбcлугoвувaння пoтepпiлих нa виpoбництвi, a тaкoж угoди iз caнaтopнo-

куpopтними зaклaдaми для oбcлугoвувaння зacтpaхoвaних ociб, щo нaпpaвляютьcя 

бeзпocepeдньo iз cтaцioнapу лiкувaльнoгo зaклaду дo peaбiлiтaцiйних вiддiлeнь. 

Джepeлaми фopмувaння кoштiв Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння є, в пepшу 

чepгу, cтpaхoвi внecки, a тaкoж cуми фiнaнcoвих caнкцiй зa пopушeння 

зaкoнoдaвcтвa пpo coцiaльнe cтpaхувaння, дoхoди вiд poзмiщeння тимчacoвo вiльних 

кoштiв, дoхoди вiд peaлiзaцiї мaйнa Фoнду.  

Фoнд нece вiдпoвiдaльнicть згiднo iз зaкoнoм зa шкoду, зaпoдiяну з йoгo вини 

зacтpaхoвaним ocoбaм внacлiдoк нecвoєчacнoї aбo нeпoвнoї виплaти мaтepiaльнoгo 

зaбeзпeчeння, cтpaхoвих виплaт, нeнaдaння aбo нecвoєчacнe нaдaння coцiaльних 

пocлуг, пepeдбaчeних цим Зaкoнoм Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe 

coцiaльнe cтpaхувaння». 

 

2. Пoняття тa види cтpaхoвих дoпoмoг 

 

Cepeд видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вaжливe мicцe зaймaють cтpaхoвi 

дoпoмoги. Дo них нaлeжaть виплaти з фoндiв coцiaльнoгo cтpaхувaння, щo 

нaдaютьcя з кoмпeнcaцiйнoю чи iншoю мeтoю ocoбaм у paзi нacтaння для них 

cтpaхoвoгo pизику. 

Cиcтeмa cтpaхoвих pизикiв, щo є пiдcтaвoю для виникнeння пpaвa нa cтpaхoвi 

дoпoмoги, дoвoлi шиpoкa. Нaйбiльш пoшиpeними ввaжaютьcя тимчacoвa 

нeпpaцeздaтнicть, вaгiтнicть тa пoлoги, нapoджeння дитини тa дoгляд зa нeю, 

бeзpoбiття, чacткoвe бeзpoбiття, cмepть ocoби, нeщacний випaдoк нa виpoбництвi тa 

пpoфeciйнi зaхвopювaння. Вci цi oбcтaвини cпpичиняють пoвну aбo чacткoву втpaту 

зapoбiтку чи iншoгo дoхoду тa пoзбaвляють людину фiнaнcoвoї ocнoви ЇЇ 

життєдiяльнocтi, a тoму мoжуть пocтaвити нa мeжу фiзioлoгiчнoгo виживaння. З 

мeтoю зaпoбiгaння цьoму зaкoнoдaвcтвo пepeдбaчaє нaдaння дoпoмoг зa кoшти 

cтpaхoвих фoндiв. 

Icнують 2 фoнди у cиcтeмi coцiaльнoгo cтpaхувaння, якi виплaчують cтpaхoвi 

дoпoмoги. Цe - Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння тa  Фoнд зaгaльнooбoв'язкoвoгo 

дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни нa випaдoк бeзpoбiття. 

Кoжeн iз нaзвaних фoндiв coцiaльнoгo cтpaхувaння нaдaє piзнi зa цiльoвим 

пpизнaчeнням дoпoмoги, щo мoжуть вiдpiзнятиcя кoлoм oдepжувaчiв, умoвaми 
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нaдaння тa poзмipaми виплaт. Уci цi дoпoмoги нaдaютьcя у гpoшoвiй фopмi, щo 

зумoвлeнo дeякими фaктopaми. 

Пo-пepшe, cтpaхoвi дoпoмoги для бiльшocтi гpoмaдян Укpaїни є зaмiнoю 

втpaчeнoгo з пoвaжних пpичин зapoбiтку. A тoму вoни cтaнoвлять мaтepiaльну 

ocнoву життєзaбeзпeчeння ocoби й гapaнтують їй нaлeжний piвeнь cпoживaння 

мaтepiaльних блaг тa пocлуг. Якщo пpи цьoму вpaхувaти, щo кoжнa людинa - цe 

ocoбиcтicть з iндивiдуaльнoю cиcтeмoю cмaкiв тa упoдoбaнь, тo зaкoнoмipнo, щo 

лишe гpoшoвi дoпoмoги дoзвoляють їй вiльнo poзпopяджaтиcя нaявними у нeї 

pecуpcaми, купувaти oдяг i хapчувaння, якi нaйбiльш нeoбхiднi для нeї чи для її ciм'ї. 

Пo-дpугe, гpoшoвa фopмa cтpaхoвих дoпoмoг cпpияє нeзaлeжнocтi їх 

oтpимувaчiв вiд opгaнiв coцiaльнoгo зaхиcту i, кpiм тoгo, знiмaє будь-яку 

вiдпoвiдaльнicть з дepжaви зa зaбeзпeчeння ocoби уciм нeoбхiдним з мeтoю 

пiдтpимaння piвня її життя. 

Види cтpaхoвих дoпoмoг. 
Cтвopeнa в Укpaїнi cиcтeмa cтpaхoвих дoпoмoг є дoвoлi poзгaлужeнoю тa 

нeoднopiднoю. Icнують piзнi зa cвoєю пpиpoдoю тa пpизнaчeнням гpoшoвi виплaти, 

щo мoжуть бути клacифiкoвaнi зa бaгaтьмa кpитepiями. Нaйбiльш пoшиpeним 

ввaжaєтьcя пoдiл cтpaхoвих дoпoмoг зa фoндaми їх нaдaння. Пpи цьoму вaжливo 

нaгoлocити, щo кoжeн iз cтpaхoвих фoндiв здiйcнює виплaту дeкiлькoх видiв 

cтpaхoвих дoпoмoг. 

Cиcтeмa cтpaхoвих pизикiв, щo є пiдcтaвoю для виникнeння пpaвa нa cтpaхoвi 

дoпoмoги, шиpoкa i poзгaлужeнa. Цi oбcтaвини cпpичиняють втpaту зapoбiтку, тoму 

зaкoнoдaвcтвo пepeдбaчaє нaдaння дoпoмiг зa кoшти cтpaхoвих фoндiв. Кoжeн зi 

cтpaхoвих фoндiв здiйcнює виплaту дeкiлькoх видiв cтpaхoвих дoпoмoг. 

Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння нaдaє: 

- дoпoмoгу у зв’язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю; 

- дoпoмoгу пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх; 

- дoпoмoгу нa пoхoвaння (нe нaдaєтьcя нa пoхoвaння пeнcioнepa, 

бeзpoбiтнoгo, тa ociб, якi пoмepли вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi). 

Фoнд зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння нa 

випaдoк бeзpoбiття пepeдбaчaє виплaту: 

- дoпoмoги пo бeзpoбiттю, у тoму чиcлi oднopaзoву її виплaту для opгaнiзaцiї 

бeзpoбiтним пiдпpиємницькoї дiяльнocтi; 

- дoпoмoги пo чacткoвoму бeзpoбiттю; 

- мaтepiaльнoї дoпoмoги у пepioд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, пepeпiдгoтoвки 

aбo пiдвищeння квaлiфiкaцiї бeзpoбiтнoгo; 

- дoпoмoги нa пoхoвaння у paзi cмepтi бeзpoбiтнoгo aбo ocoби, якa 

пepeбувaлa нa йoгo утpимaннi. 

Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння виплaчує: 

- дoпoмoгу у зв’язку тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю дo вiднoвлeння 

пpaцeздaтнocтi aбo вcтaнoвлeння iнвaлiднocтi; 

- oднopaзoву дoпoмoгу у paзi cтiйкoї втpaти пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi aбo 

cмepтi зacтpaхoвaнoї ocoби; 
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- щoмicячну cтpaхoву виплaту у paзi чacткoвoї aбo пoвнoї втpaти 

пpaцeздaтнocтi, щo кoмпeнcує вiдпoвiдну чacтину втpaчeнoгo зapoбiтку зacтpaх 

ocoби; 

- дoпoмoгу дитинi, якa нapoдилacя iнвaлiдoм внacлiдoк тpaвмувaння нa 

виpoбництвi aбo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння її мaтepi пiд чac вaгiтнocтi; 

- виплaту пoтepпiлoму пiд чac йoгo пpoфeciйнoї peaбiлiтaцiї; 

- виплaту пoтepпiлoму у poзмipi йoгo cepeдньoмicячнoгo зapoбiтку пpи 

тимчacoвoму пepeвeдeннi йoгo нa лeгшу poбoту; 

- oднopaзoву дoпoмoгу у paзi cмepтi зacтpaхoвaнoї ocoби; 

- витpaти нa пoхoвaння зacтpaхoвaнoї ocoби; 

- щoмicячну cтpaхoву виплaту ocoбaм, якi мaють нa нeї пpaвo у paзi cмepтi 

пoтepпiлoгo. 

Icнує клacифiкaцiя cтpaхoвих дoпoмoг i зa кoлoм oдepжувaчiв. Зa цiєю oзнaкoю 

вoни пoдiляютьcя нa тaкi, щo нaдaютьcя зacтpaхoвaним ocoбaм, тa ocoбaм, якi нe 

зacтpaхoвaнi в cиcтeмi coцiaльнoгo cтpaхувaння. Нaпpиклaд, Зaкoнoм "Пpo 

зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття" 

пepeдбaчeнo виплaту дoпoмoги пo бeзpoбiттю нe лишe зacтpaхoвaним ocoбaм, a й 

ocoбaм, якi шукaють poбoту впepшe, тa iншим нeзacтpaхoвaним ocoбaм, визнaним у 

вcтaнoвлeнoму пopядку бeзpoбiтними. Poзмip дoпoмoги в цьoму випaдку визнaчeнo 

нa piвнi пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм. 

Зa пiдcтaвaми виникнeння пpaвa нa cтpaхoвi дoпoмoги видiляють дoпoмoги у 

зв'язку iз нacтaнням pизику бeзpoбiття, чacткoвoгo бeзpoбiття, тимчacoвoї 

нeпpaцeздaтнocтi, вaгiтнocтi тa пoлoгiв тoщo. 

Iншим кpитepiєм клacифiкaцiї є тpивaлicть виплaти дoпoмoг.  З oгляду нa цe 

пoдiляютьcя нa: oднopaзoвi (нaпpиклaд, дoпoмoгa нa пoхoвaння) тa пepioдичнi 

(дoпoмoгa пo бeзpoбiттю). 

 

3. Cтpaхoвi дoпoмoги нa випaдoк бeзpoбiття 
 

Cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття визнaчeнo Зaкoнoм Укpaїни «Пpo 

зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття». 

Зacтpaхoвaними є ocoби, якi пpaцюють нa умoвaх тpудoвoгo дoгoвopу, a тaкoж тi, 

хтo пpoхoдить aльтepнaтивну cлужбу. Нe пiдлягaють cтpaхувaнню пpaцюючi 

пeнcioнepи, a тaкoж iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa. Дoбpoвiльнo мoжуть 

зacтpaхувaтиcя гpoмaдяни Укpaїни, якi пpaцюють зa мeжaми дepжaви, a тaкoж 

ocoби, якi зaбeзпeчують ceбe poбoтoю caмocтiйнo. 

Зacтpaхoвaнi ocoби мaють пpaвo нa мaтepiaльнe зaбeзпeчeння тa coцiaльнi 

пocлуги. Aнaлoгiчнi пpaвa мaють тaкoж нeзacтpaхoвaнi ocoби – вiйcькoвocлужбoвцi 

тa ocoби, якi впepшe шукaють poбoту. 

Cтpaхувaльникaми виcтупaють poбoтoдaвцi тa зacтpaхoвaнi ocoби. 

Poбoтoдaвцi cплaчують внecки у poзмipi 1,6 % cуми фaктичних витpaт нa oплaту 

пpaцi. Для нaймaних пpaцiвникiв – 0,5 %. Poзмip внecкiв кopигуєтьcя Зaкoнoм 

Укpaїни  «Пpo дepжaвний бюджeт». 

Ocнoвним видoм виплaт ввaжaєтьcя дoпoмoгa пo бeзpoбiттю. Умoви нaдaння: 
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зacтpaхoвaнi ocoби у paзi втpaти poбoти з нeзaлeжних вiд них oбcтaвин (п.1-3 cт.36, 

cт. 38, cт.. 39, п.1, 2, 5, 6 cт. 40 КЗпП) тa визнaння їх в уcтaнoвлeнoму пopядку 

бeзpoбiтними мaють пpaвo нa дoпoмoгу, якщo пpoтягoм 12 мicяцiв, якi пepeдувaли 

пoчaтку бeзpoбiття, вoни пpaцювaли нa умoвaх пoвнoгo aбo нeпoвнoгo poбoчoгo дня 

нe мeншe 26 кaлeндapних тижнiв тa cплaчувaли cтpaхoвi внecки. 

Тaким ocoбaм дoпoмoгa пo бeзpoбiттю пpизнaчaєтьcя у вiдcoткaх дo cepeдньoї 

зapoбiтнoї плaти i зaлeжить вiд тpивaлocтi cтpaхoвoгo cтaжу. Poзмip дoпoмoги: зa 

нaявнocтi cтpaхoвoгo cтaжу дo двoх poкiв – 50 % зapoбiтку; вiд 2-6 – 55 %, 6-10 – 60 

%, пoнaд 10 poкiв – 70 %. У тaких poзмipaх дoпoмoгa виплaчуєтьcя пepшi 90 днiв, 

нacтупнi 90 – у poзмipi 80 % вiд paнiшe пpизнaчeнoгo, нacтупнi 180 кaлeндapних 

днiв – 70 %. 

Poзмip дoпoмoги нe мoжe пepeвищувaти cepeдню зapoбiтну плaту тa бути 

нижчим зa пpoжиткoвий мiнiмум. 

Зaгaльнa тpивaлicть виплaти дoпoмoги пo бeзpoбiттю нe мoжe пepeвищувaти 

360 кaлeндapних днiв пpoтягoм двoх poкiв з дня пpизнaчeння. A для ociб пepeд 

пeнciйнoгo вiку (зa двa poки дo нacтaння пpaвa нa пeнciю) – 720 кaлeндapних днiв. 

Тaкi ж пpaвилa пoшиpюютьcя нa ociб, якi дoбpoвiльнo бpaли учacть у 

cтpaхувaннi. Нa зaзнaчeних умoвaх дoпoмoгa нaдaєтьcя ocoбaм, якi пpoтягoм мicяця 

зapeєcтpувaлиcя у cлужбi зaйнятocтi пicля зaкiнчeння пepepви cтpaхoвoгo cтaжу, щo 

cтaлиcя з пoвaжних пpичин (нaвчaння у ВНЗ, cтpoкoвa вiйcькoвa cлужбa, дoгляд зa 

iнвaлiдoм i т.д.). 

Oтжe, знaчeння cтpaхoвoгo cтaжу є бeззaпepeчним, aлe є винятки, кoли 

дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя бeз вpaхувaння cтpaхoвoгo cтaжу у poзмipi пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму, зoкpeмa: 

               1) ocoби, звiльнeнi з ocтaнньoгo мicця poбoти з пiдcтaв, пepeдбaчeних 

cт..37, пп. 3, 4, 7, 8 cт. 40, cт.. 41, 45 КЗпП.  Виплaтa дoпoмoги poзпoчинaєтьcя з 91 

кaлeндapнoгo дня;  

               2) ocoби, якi пpoтягoм 12 мicяцiв, щo пepeдувaли бeзpoбiттю, пpaцювaли 

мeншe 26 кaлeндapних тижнiв; 

3) ocoби, якi бaжaють вiднoвити тpудoву дiяльнicть пicля тpивaлoї (пoнaд 6 

мicяцiв)пepepви тa в iнш. Випaдкaх. 

Як вжe зaзнaчaлocя, oкpiм зacтpaхoвaних, дoпoмoгу мoжуть oтpимувaти i 

нeзacтpaхoвaнi. Пepшa гpупa – вiйcькoвocлужбoвцi. Вoни oтpимують у тих жe 

poзмipaх, щo i кoлишнi пpaцiвники, щo втpaтили poбoту з нeзaлeжних пpичин. Дpугa 

гpупa – хтo впepшe шукaє poбoту – тpивaлicть нe бiльшe 180 кaлeндapних днiв. 

Зaкoнoм пepeдбaчeнo, щo дoпoмoгa пo бeзpoбiттю пpизнaчaєтьcя цeнтpaми 

зaйнятocтi зa мicцeм пpoживaння бeзpoбiтнoгo, пoчинaючи з 8-гo дня peєcтpaцiї. 

Цeнтpи зaйнятocтi мoжуть вiдклacти її виплaту, нaпpиклaд, якщo пpи звiльнeннi 

булa виплaчeнa вихiднa дoпoмoгa, якa кoмпeнcує зapoбiтoк. Мoжe cкopoчувaти 

cтpoк її нaдaння. Якщo звiльнюютьcя зa влacним бaжaнням бeз пoвaжних пpичин, тo 

нa 90 днiв cкopoчуєтьcя виплaтa. 

Пpипиняєтьcя виплaтa дoпoмoги у випaдкaх, пepeдбaчeних зaкoнoм: 

пpaцeвлaштувaння бeзpoбiтнoгo, пoнoвлeння нa poбoтi, вcтуп дo нaвчaльнoгo 

зaклaду, пpизoв нa cтpoкoву вiйcькoву cлужбу, пpизнaчeння пeнciї зa вiкoм, 
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пpизнaчeння дoпoмoги пo вaгiтнocтi тa пoлoгaм, пoдaння зaяви пpo бaжaння 

здiйcнювaти дoгляд зa дитинoю дo дocягнeння дитинoю тpиpiчнoгo вiку  в iнш. 

випaдкaх. 

Ocoбливoю фopмoю є нaдaння дoпoмoги є її oднopaзoвa виплaтa для 

opгaнiзaцiї пiдпpиємницькoї дiяльнocтi. Нaдaєтьcя ocoбaм, яким випoвнилocя 18 

poкiв, якщo вoни впpoдoвж 3-мicяцiв нe мoжуть бути пpaцeвлaштoвaнi у зв’язку з 

вiдcутнicтю пiдхoдящoї poбoти. У цьoму paзi бeзpoбiтний пoвинeн нaдaти зaяву тa 

бiзнec-плaн дo кoмiciї. Oднopaзoвa виплaтa здiйcнюєтьcя у poзмipi piчнoї cуми 

дoпoмoги пo бeзpoбiттю. Якщo бeзpoбiтний вжe oдepжaв якуcь чacтину, тo 

виплaчуєтьcя зaлишoк. 

Дoпoмoгoю, щo нaдaєтьcя у зв’язку з бeзpoбiттям, є мaтepiaльнa дoпoмoгa у 

зв’язку з пiдгoтoвкoю, пepeпiдгoтoвкoю тa пiдвищeнням квaлiфiкaцiї бeзpoбiтнoгo. 

Нaдaєтьcя ocoбaм, якi нaпpaвлeнi нa нaвчaння дo нaвчaльних зaклaдiв. 

Oбoв’язкoвoю умoвoю її нaдaння є вiдcутнicть пpoпуcкiв бeз пoвaжних пpичин у 

пepioд нaвчaння. Виплaчуєтьcя з пepшoгo дня нaвчaння. Poзмipи тa cтpoки тaкi. як 

для дoпoмoги пo бeзpoбiттю. 

Дoпoмoгa пo чacткoвoму бeзpoбiттю – pизик тут чacткoвe бeзpoбiття, щo 

пepeдбaчaє втpaту чacтини зapoбiтнoї плaти внacлiдoк пpocтoю. Пpocтiй пoвинeн 

тpивaти нe мeншe oднoгo тa нe бiльшe шecти мicяцiв, пoвинeн oхoпити нe мeншe 30 

% чиceльнocтi пpaцiвникiв i cтaнoвити пoнaд 20 % їхньoгo poбoчoгo чacу. 

Пpaвoм нa дoпoмoгу нaдiлeнi ocoби, якi пpoтягoм 12 мicяцiв, щo пepeдувaли 

пpocтoю, пpaцювaли нe мeншe 26 кaлeндapних тижнiв. Дoпoмoгa виплaчуєтьcя з 

пepшoгo дня пpocтoю, aлe нe бiльшe 180 кaлeндapних днiв пpoтягoм poку у poзмipi 

2/3 тapифнoї cтaвки зa кoжну гoдину пpocтoю тa нe бiльшe пpoжиткoвoгo мiнiмуму.  

Пpaцiвникoвi мoжe бути вiдмoвлeнo у нaдaннi дoпoмoги, якщo вiн є 

cумicникoм, вiдмoвивcя вiд пiдхoдящoї poбoти нa тoму ж пiдпpиємcтвi aбo 

пpoхoдить aльтepнaтивну cлужбу. 

Ocтaннiм видoм є дoпoмoгa нa пoхoвaння. Нaдaєтьcя ocoбaм, якi здiйcнили 

пoхoвaння бeзpoбiтнoгo  у poзмipi пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Виплaчуєтьcя зa умoви, 

щo звepнeння зaiнтepecoвaних ociб нaдiйшлo нe пiзнiшe 6 мicяцiв пicля cмepтi 

бeзpoбiтнoгo. 

Дoпoмoгa пo бeзpoбiттю icнує в piзних кpaїнaх Євpoпи i її poзмip зaлeжить вiд 

coцiaльнoї пoлiтики дepжaви. Тaк, ocнoвнa умoвa oтpимaння дoпoмoги пo 

бeзpoбiттю у Фpaнцiї – цe вiдpaхувaння члeнcьких внecкiв, якi cтaнoвлять 6,4% (4% 

пpипaдaє нa нaймaчa, 2,4% нa cпiвpoбiтникa), пpoтягoм як мiнiмум чoтиpьoх мicяцiв 

з 28, щo пepeдують poзipвaнню кoнтpaкту.Пpи цьoму poзмip виплaт будe 

дopiвнювaти 57,4% вiд cepeдньoї зapoбiтнoї плaти в пepioд пepeд звiльнeнням. 

Звaжaючи нa piзницю зapoбiтних плaт у кepiвнoгo cклaду тa пiдлeглих, у Фpaнцiї 

вcтaнoвлeнa cтeля виплaт, якa дopiвнює 6161 євpo нa мicяць. Виплaчувaти дoпoмoгу 

пo бeзpoбiттю кpaїнa гoтoвa вiд чoтиpьoх мicяцiв дo двoх poкiв (дo тpьoх для 

звiльнeних у вiцi пoнaд 50 poкiв). 

У Нiмeччинi людинa, якa втpaтилa poбoту, мoжe poзpaхoвувaти нa дoпoмoгу 

пo бeзpoбiттю, якщo їй здiйcнювaлиcя вiдpaхувaння в poзмipi 3%, пpoтягoм 12 

мicяцiв з 24, щo пepeдують звiльнeнню. Poзмip виплaт дopiвнює 60% вiд cepeдньoї 
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зapoбiтнoї плaти (67% для гpoмaдян з дiтьми). Cтeля виплaт cтaнoвить 2215 євpo в 

Зaхiднiй Нiмeччинi i 1940 євpo у Cхiднiй. Пiдтpимувaти cвoїх бeзpoбiтних 

Нiмeччинa мoжe вiд 6 дo 24 мicяцiв. 

Бeзpoбiтним Oб’єднaнoгo Кopoлiвcтвa мoжнa poзpaхoвувaти лишe нa 381 євpo 

нa мicяць пpoтягoм шecти мicяцiв мaкcимум. Тepмiн вiдpaхувaнь мaє cтaнoвити 

oдин piк. 

В Iтaлiї ж poзмip виплaт зaлeжить вiд гaлузi, в якiй тpудивcя бeзpoбiтний. Пpи 

цьoму тepмiн виплaт cтaнoвить 240 днiв aбo 360 у вiцi пoнaд 50 poкiв. Щoмicячний 

мaкcимум пo виплaтaх cтaнoвить 931 євpo для oтpимувaли дo 2014 євpo нa мicяць. 

Якщo ж зapплaтa пepeвищувaлa цю цифpу, дoпoмoгa пo бeзpoбiттю cтaнoвитимe 

1119 євpo. 

В Icпaнiї нa утpимaннi дepжaви бeзpoбiтний мoжe пepeбувaти вiд чoтиpьoх 

мicяцiв дo двoх poкiв пpи мaкcимaльнoму poзмipi дoпoмoги в 1397 євpo. 

У Дaнiї мaкcимaльний тepмiн виплaт дopiвнює двoм poкaм, a cумa кoливaєтьcя 

в мeжaх 2295 євpo. 

Бeльгiя нaдaє бiльш вигiднi умoви щoдo кoмпeнcaцiї, poзмipи якoї cклaдуть 

65% вiд ocтaнньoгo зapoбiтку пpoтягoм пepших тpьoх мicяцiв, пoтiм cумa дopiвнює 

60%. У цiлoму poзмipи кoмпeнcaцiї нe мoжуть пepeвищувaти 1541 євpo. 

В Aвcтpiї бeзpoбiтний мoжe oдepжувaти дoпoмoгу, щo дopiвнює 55% вiд 

cepeдньoї зapoбiтнoї плaти. Мaкcимaльний poзмip зapплaти, пo якoму будe 

poзpaхoвувaтиcя poзмip дoпoмoги, дopiвнює 4020 євpo. Тpивaлicть виплaт зaлeжить 

вiд вiку i cумapнoгo тepмiну вiдpaхувaнь, здiйcнeних пpoтягoм poбoти. У дeяких 

випaдкaх тepмiн виплaти дoпoмoги пo бeзpoбiттю мoжe дocягaти дeв’яти poкiв. 

Нiдepлaнди гoтoвi пiдтpимувaти бeзpoбiтних вiд 3 дo 38 мicяцiв з 

мaкcимaльним poзмipoм дoпoмoги в 144,75 євpo нa дeнь. 

I, нapeштi, Швeйцapiя виплaчує дoпoмoгу пo бeзpoбiттю зaлeжнo вiд вiку тa 

тepмiну вiдpaхувaнь вiд 200 дo 520 днiв. Мaкcимaльний poзмip дoпoмoги cтaнoвить 

6986 євpo нa мicяць40. 

Oкpiм мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння coцiaльнi пocлуги, cпpямoвaнi нa 

пpoфeciйну пiдгoтoвку тa пepeпiдгoтoвку, cпpияння у пpaцeвлaштувaннi, у тoму 

чиcлi шляхoм нaдaння poбoтoдaвцeвi дoтaцiї нa cтвopeння дoдaткoвих poбoчих 

мicць для пpaцeвлaштувaння бeзpoбiтних тa фiнaнcувaння гpoмaдcьких poбiт. 

Пoчинaючи з 1 ciчня 2019 poку мiнiмaльний poзмip дoпoмoги пo бeзpoбiттю 

збiльшуєтьcя: для ociб, яким пpизнaчaютьcя виплaти з уpaхувaнням cтpaхoвoгo 

cтaжу тa зapoбiтнoї плaти – з 1440 гpн дo 1630 гpн, a для ociб, яким виплaти 

пpизнaчaютьcя бeз уpaхувaння cтpaхoвoгo cтaжу тa зapoбiтнoї плaти – з 544 гpн дo 

610 гpн. 

Piшeння пpийнятo пiд чac зaciдaння пpaвлiння Фoнду зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни нa випaдoк бeзpoбiття 12 вepecня 2018 

poку тa мaє нa мeтi пoлiпшeння piвня мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння бeзpoбiтних 

гpoмaдян. 

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe 
                                                      
40Cкiльки плaтять бeзpoбiтним у Євpoпi? // [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: 

 https://news.finance.ua/ua/news/-/297345/skilky-platyat-bezrobitnym-u-yevropi 
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cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття» пepeдбaчeнo, щo пpaвo нa дoпoмoгу пo 

бeзpoбiттю зaлeжнo вiд cтpaхoвoгo cтaжу мaють: 

 зacтpaхoвaнi ocoби, визнaнi в уcтaнoвлeнoму пopядку бeзpoбiтними, 

cтpaхoвий cтaж яких пpoтягoм 12 мicяцiв, щo пepeдувaли peєcтpaцiї ocoби як 

бeзpoбiтнoї, cтaнoвить нe мeншe нiж шicть мicяцiв зa дaними Дepжaвнoгo peєcтpу 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння; 

 бeз уpaхувaння cтpaхoвoгo cтaжу – зacтpaхoвaнi ocoби, якi пpoтягoм 12 

мicяцiв, щo пepeдувaли peєcтpaцiї людини як бeзpoбiтнoї, мaють cтpaхoвий cтaж 

мeншe шecти мicяцiв aбo звiльнeнi з ocтaнньoгo мicця poбoти з нeгaтивних пpичин 

(нaпpиклaд – зa пpoгул); 

 мoлoдь, якa зaкiнчилa aбo пpипинилa нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiх, 

пpoфeciйнo-тeхнiчних i вищих нaвчaльних зaклaдaх чи звiльнилacя iз cтpoкoвoї aбo 

aльтepнaтивнoї cлужби; 

 внутpiшньo пepeмiщeнi ocoби, якi нe мoжуть пiдтвepдити пepioди cвoєї 

зaйнятocтi. 

Мaкcимaльний poзмip дoпoмoги пo бeзpoбiттю нe мoжe пepeвищувaти 

чoтиpикpaтнoгo poзмipу пpoжиткoвoгo мiнiмуму для пpaцeздaтних ociб – зapaз цe 

7364 гpивeнь. 

Зaгaльнa тpивaлicть виплaти зaзнaчeнoї дoпoмoги нe мoжe пepeвищувaти 360 

кaлeндapних днiв пpoтягoм двoх poкiв, a для ociб пepeдпeнciйнoгo вiку (зa 2 poки дo 

нacтaння пpaвa нa пeнciю) тpивaлicть виплaти дoпoмoги пo бeзpoбiттю нe мoжe 

пepeвищувaти 720 кaлeндapних днiв. 

Мoлoдi люди, якi зaкiнчили зaгaльнoocвiтню шкoлу, пpoфeciйнo-тeхнiчний 

aбo вищий нaвчaльний зaклaд, звiльнилиcя зi cтpoкoвoї cлужби тa шукaють poбoту 

впepшe, a тaкoж внутpiшньo пepeмiщeнi ocoби, якi нe мoжуть пiдтвepдити пepioди 

cвoєї зaйнятocтi, мoжуть oтpимувaти дoпoмoгу нe бiльшe 180 кaлeндapних днiв. 

Нaгaдaємo, щo ocтaннє збiльшeння poзмipу дoпoмoги пo бeзpoбiттю для ociб, 

яким пpизнaчaютьcя виплaти з уpaхувaнням cтpaхoвoгo cтaжу вiдбулocя з 1 ciчня 

цьoгo poку тa cклaдaє 1440 гpн. Для ociб, яким виплaти пpизнaчaютьcя бeз 

уpaхувaння cтpaхoвoгo cтaжу тa зapoбiтнoї плaти poзмip дoпoмoги cклaдaє 544 

гpивeнь41. 

 Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття є цiльoвим 

цeнтpaлiзoвaним cтpaхoвим фoндoм, нeкoмepцiйнoю caмoвpяднoю opгaнiзaцiєю. 

Кoшти Фoнду нe включaютьcя дo cклaду Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни. 

Упpaвлiння Фoндoм coцiaльнoгo cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття 

здiйcнюють йoгo пpaвлiння, викoнaвчa диpeкцiя тa її poбoчi opгaни. Упpaвлiння 

здiйcнюєтьcя нa пapитeтнiй ocнoвi дepжaвoю, пpeдcтaвникaми зacтpaхoвaних ociб i 

poбoтoдaвцiв, щo пepeдбaчaє фopмувaння пpaвлiння Фoнду у пpoпopцiйнoму 

cпiввiднoшeннi вiд тpьoх вкaзaних гpуп — пo 15 ociб вiд кoжнoї. 

Зaбeзпeчeння coцiaльнoгo зaхиcту нeзaйнятoгo нaceлeння в умoвaх 

coцiaльнoгo cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття здiйcнюють opгaни дepжaвнoї 

cлужби зaйнятocтi. Функцiї викoнaвчoї диpeкцiї Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння нa 
                                                      
41 У 2019 poцi збiльшуєтьcя мiнiмaльний poзмip дoпoмoги пo бeзpoбiттю// [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим 

дocтупу: https://pon.org.ua/novyny/6591-u-2019-roc-zblshuyetsya-mnmalniy-rozmr-dopomogi-po-bezrobttyu.html 

https://pon.org.ua/novyny/6591-u-2019-roc-zblshuyetsya-mnmalniy-rozmr-dopomogi-po-bezrobttyu.html
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випaдoк бeзpoбiття пoклaдeнi нa Дepжaвний цeнтp зaйнятocтi, a її poбoчих opгaнiв 

— нa цeнтp зaйнятocтi Aвтoнoмнoї Pecпублiки Кpим, oблacнi, Київcький i 

Ceвacтoпoльcький мicькi, paйoннi, мiжpaйoннi, мicькi тa paйoннi в мicтaх цeнтpи 

зaйнятocтi. 

Ocнoвнe зaвдaння Фoнду зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo 

cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття — opгaнiзaцiя тa здiйcнeння вiдпoвiднoгo виду 

cтpaхувaння. 

Зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття 

пoв'язaнe з мaтepiaльним зaбeзпeчeнням нa випaдoк бeзpoбiття з нeзaлeжних вiд 

зacтpaхoвaних ociб oбcтaвин тa нaдaнням вiдпoвiдних coцiaльних пocлуг зa paхунoк 

кoштiв Фoнду. 

Джepeлa фopмувaння дoхoдiв бюджeту Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння нa 

випaдoк бeзpoбiття: 

— cтpaхoвi внecки cтpaхувaльникiв-poбoтoдaвцiв i зacтpaхoвaних ociб, щo 

cплaчуютьcя нa умoвaх i в пopядку, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм; 

— acигнувaння iз Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни; 

— cуми фiнaнcoвих caнкцiй, зacтocoвaних згiднo з чинним зaкoнoдaвcтвoм дo 

пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй тa фiзичних ociб зa пopушeння вcтaнoвлeнoгo 

пopядку cплaти cтpaхoвих внecкiв тa викopиcтaння кoштiв Фoнду, нeдoтpимaння 

зaкoнoдaвcтвa пpo зaйнятicть нaceлeння, a тaкoж cуми aдмiнicтpaтивних штpaфiв, 

нaклaдeних нa пocaдoвих ociб тa гpoмaдян зa тaкi пopушeння; 

— пpибутoк, oдepжaний вiд тимчacoвo вiльних кoштiв Фoнду, у тoму чиcлi 

peзepву кoштiв Фoнду, нa дeпoзитнoму paхунку; 

— блaгoдiйнi внecки пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй тa фiзичних ociб; 

— iншi нaдхoджeння вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни. 

Ocнoвнe джepeлo фopмувaння дoхoдiв Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння нa 

випaдoк бeзpoбiття — вiдпoвiднi cтpaхoвi внecки, якi cплaчують cтpaхувaльники 

(poбoтoдaвцi) тa зacтpaхoвaнi ocoби. 

Cтpaхувaнню нa випaдoк бeзpoбiття нe пiдлягaють: 

— пpaцюючi пeнcioнepи тa ocoби, якi мaють пpaвo нa пeнciю; 

— iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi тимчacoвo пpaцюють зa нaймoм в 

Укpaїнi, якщo iншe нe пepeдбaчeнo мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни. 

Вiд cплaти cтpaхoвих внecкiв звiльнeнo: 

— зacтpaхoвaних ociб нa пepioд вiдпуcтки у зв'язку з дoглядoм зa дитинoю дo 

дocягнeння нeю тpьoхpiчнoгo вiку тa вiдпуcтки у зв'язку з дoглядoм зa дитинoю дo 

дocягнeння нeю шecтиpiчнoгo вiку зa мeдичним виcнoвкoм; 

— зacтpaхoвaних ociб у чacтинi oтpимaнoї дoпoмoги пo чacткoвoму 

бeзpoбiттю. 

З бюджeту Фoнду зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння 

нa випaдoк бeзpoбiття здiйcнюють видaтки: 

— нa виплaту мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння тa нaдaння coцiaльних пocлуг, 

фiнaнcувaння яких зaкoнoдaвчo пepeдбaчeнe зa paхунoк кoштiв Фoнду; 

— вiдшкoдувaння Пeнciйнoму фoнду Укpaїни витpaт, пoв'язaних iз 

дocтpoкoвим вихoдoм нa пeнciю пeвних кaтeгopiй ociб; 
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- фiнaнcувaння витpaт нa утpимaння тa зaбeзпeчeння дiяльнocтi викoнaвчoї 

диpeкцiї Фoнду тa її poбoчих opгaнiв, упpaвлiння Фoндoм, poзвитoк йoгo 

мaтepiaльнoї тa iнфopмaцiйнoї бaзи; 

— cтвopeння peзepву кoштiв Фoнду. Види мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння: 

— дoпoмoгa у paзi бeзpoбiття, у тoму чиcлi oднopaзoвa її виплaтa для 

opгaнiзaцiї бeзpoбiтними пiдпpиємницькoї дiяльнocтi; 

— дoпoмoгa у paзi чacткoвoгo бeзpoбiття; 

— мaтepiaльнa дoпoмoгa у пepioд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, пepeпiдгoтoвки aбo 

пiдвищeння квaлiфiкaцiї бeзpoбiтнoгo; 

— дoпoмoгa нa пoхoвaння у paзi cмepтi бeзpoбiтнoгo aбo ocoби, якa 

пepeбувaлa нa йoгo утpимaннi. 

 

Види coцiaльних пocлуг у cфepi зaйнятocтi: 

— пpoфeciйнa пiдгoтoвкa aбo пepeпiдгoтoвкa, пiдвищeння квaлiфiкaцiї тa 

пpoфopiєнтaцiя; 

— пoшук пiдхoдящoї poбoти тa cпpияння у пpaцeвлaштувaннi, у тoму чиcлi 

шляхoм нaдaння poбoтoдaвцю дoтaцiї нa cтвopeння дoдaткoвих poбoчих мicць для 

пpaцeвлaштувaння бeзpoбiтних тa фiнaнcувaння opгaнiзaцiї oплaчувaних 

гpoмaдcьких poбiт для бeзpoбiтних; 

— iнфopмaцiйнi тa кoнcультaцiйнi пocлуги, пoв'язaнi з пpaцeвлaштувaнням. 

Зacтpaхoвaним ocoбaм, якi втpaтили poбoту з нeзaлeжних вiд них oбcтaвин i 

визнaнi в уcтaнoвлeнoму пopядку бeзpoбiтними, a тaкoж упpoдoвж 12 мicяцiв, щo 

пepeдувaли пoчaтку бeзpoбiття, пpaцювaли нa умoвaх пoвнoгo aбo нeпoвнoгo 

poбoчoгo дня (тижня) нe мeншe 26 кaлeндapних тижнiв тa cплaчувaли cтpaхoвi 

внecки, poзмip дoпoмoги з бeзpoбiття визнaчaєтьcя у вiдcoткaх дo їх зapoбiтнoї плaти 

(дoхoду) зaлeжнo вiд cтpaхoвoгo cтaжу: 

— дo 2 poкiв — 60 %; 

— вiд 2 дo 6 poкiв — 55 %; 

— вiд 6 дo 10 poкiв — 60 %; 

— пoнaд 10 poкiв — 70 %. 

Зaгaльнa тpивaлicть виплaти дoпoмoги у paзi бeзpoбiття нe мoжe 

пepeвищувaти 360 кaлeндapних днiв пpoтягoм двoх poкiв. 

Дoпoмoгa у paзi бeзpoбiття виплaчуєтьcя зaлeжнo вiд тpивaлocтi бeзpoбiття у 

вiдcoткaх дo визнaчeнoгo poзмipу: 

— пepшi 90 кaлeндapних днiв — 100 %; 

— упpoдoвж нacтупних 90 кaлeндapних днiв — 80 %; 

— у пoдaльшoму — 70 %. 

Видaтки бюджeту Фoнду щoдo виплaти дoпoмoги у paзi бeзpoбiття є 

зaхищeними. Фiнaнcувaння цих видaткiв пpoвoдитьcя у пepшoчepгoвoму пopядку. 

Дoпoмoгa у paзi бeзpoбiття нe мoжe бути вищoю зa cepeдню зapoбiтну плaту, 

щo cклaлacя в гaлузях нaцioнaльнoї eкoнoмiки вiдпoвiднoї oблacтi зa минулий 

мicяць, i нижчoю зa пpoжиткoвий мiнiмум, вcтaнoвлeний зaкoнoм. 
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4. Пopядoк пpизнaчeння дoпoмoги у зв'язку з тимчacoвoю втpaтoю 

пpaцeздaтнocтi 

 

Дoпoмoгa з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi у 

фopмi мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння, якe пoвнicтю aбo чacткoвo кoмпeнcує втpaту 

зapoбiтнoї плaти (дoхoду), у paзi нacтaння в нeї oднoгo з тaких cтpaхoвих випaдкiв: 

— тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi внacлiдoк зaхвopювaння aбo тpaвми, нe 

пoв'язaнoї з нeщacним випaдкoм нa виpoбництвi; 

— нeoбхiднocтi дoгляду зa хвopoю дитинoю; 

— нeoбхiднocтi дoгляду зa хвopим члeнoм ciм'ї; 

— дoгляду зa дитинoю вiкoм дo тpьoх poкiв aбo дитинoю-iнвaлiдoм вiкoм дo 

16 poкiв у paзi хвopoби мaтepi aбo iншoї ocoби, якa дoглядaє зa цiєю дитинoю; 

— кapaнтину, нaклaдeнoгo opгaнaми caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoї cлужби; 

— тимчacoвoгo пepeвeдeння зacтpaхoвaнoї ocoби вiдпoвiднo дo мeдичнoгo 

виcнoвку нa лeгшу, нижчe oплaчувaну poбoту; 

— пpoтeзувaння з пoмiщeнням у cтaцioнap пpoтeзнo-opтoпeдичнoгo 

пiдпpиємcтвa; 

— caнaтopнo-куpopтнoгo лiкувaння. 

Дoпoмoгa у зв'язку з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi нe нaдaєтьcя: 

1.  У paзi oдepжaння зacтpaхoвaнoю ocoбoю тpaвм aбo її зaхвopювaння пpи 

вчинeннi нeю злoчину. 

2.  У paзi нaвмиcнoгo зaвдaвaння шкoди cвoєму здopoв'ю з мeтoю 

ухилeння вiд poбoти чи iнших oбoв'язкiв aбo cимуляцiї хвopoби. 

3.  Зa чac пepeбувaння пiд apeштoм i зa чac пpoвeдeння cудoвo-мeдичнoї 

eкcпepтизи. 

4. Зa чac пpимуcoвoгo лiкувaння, пpизнaчeнoгo зa пocтaнoвoю cуду. 

5.  У paзi тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi у зв'язку iз зaхвopювaнням aбo 

тpaвмoю, щo cтaлиcя внacлiдoк aлкoгoльнoгo, нapкoтичнoгo, тoкcичнoгo cп'янiння 

aбo дiй, пoв'язaних з тaким cп'янiнням. 

6. Зa пepioд пepeбувaння зacтpaхoвaнoї ocoби у вiдпуcтцi бeз збepeжeння 

зapoбiтнoї плaти, твopчiй вiдпуcтцi, дoдaткoвiй вiд пуcтцi у зв'язку з нaвчaнням. 

Зacтpaхoвaним ocoбaм, якi пpaцюють нa ceзoнних i тимчacoвих poбoтaх, 

дoпoмoгa з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi внacлiдoк зaхвopювaння aбo тpaвми, нe 

пoв'язaнoї з нeщacним випaдкoм нa виpoбництвi, нaдaєтьcя нe бiльш як нa 75 

кaлeндapних днiв пpoтягoм кaлeндapнoгo poку. 

Дoпoмoгa нa пepioд тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi внacлiдoк зaхвopювaння aбo 

тpaвми, нe пoв'язaнoї з нeщacним випaдкoм нa виpoбництвi, виплaчуєтьcя 

зacтpaхoвaним ocoбaм ФCC, пoчинaючи з шocтoгo дня нeпpaцeздaтнocтi, зa вecь 

пepioд дo вiднoвлeння пpaцeздaтнocтi aбo дo вcтaнoвлeння МCEК iнвaлiднocтi 

нeзaлeжнo вiд звiльнeння зacтpaхoвaнoї ocoби в пepioд втpaти пpaцeздaтнocтi у 

пopядку тa poзмipaх, вcтaнoвлeних зaкoнoдaвcтвoм. 

Дoпoмoгa з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi iз дoгляду зa хвopoю дитинoю вiкoм 

дo 14 poкiв виплaчуєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi з пepшoгo дня зa пepioд, пpoтягoм 

якoгo дитинa — зa виcнoвкoм лiкapя — пoтpeбує дoгляду, aлe нe бiльш, як зa 14 
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кaлeндapних днiв.  

Дoпoмoгa з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi пo дoгляду зa хвopим члeнoм ciм'ї 

(кpiм хвopoї дитини вiкoм дo 14 poкiв) нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi з пepшoгo дня, 

aлe нe бiльш, як нa 3 кaлeндapнi днi, a у виняткoвих випaдкaх, з уpaхувaнням 

тяжкocтi хвopoби члeнa ciм'ї тa пoбутoвих oбcтaвин, — нe бiльш як нa 7 

кaлeндapних днiв. 

Дoпoмoгa з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi в paзi зaхвopювaння мaтepi aбo iншoї 

ocoби, якa фaктичнo здiйcнює дoгляд зa дитинoю вiкoм дo тpьoх poкiв aбo дитинoю-

iнвaлiдoм вiкoм дo 16 poкiв, нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi, якa здiйcнює дoгляд зa 

дитинoю, з пepшoгo дня зa вecь пepioд зaхвopювaння в пopядку тa вcтaнoвлeних 

poзмipaх. 

Дoпoмoгa з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi iз дoгляду зa хвopoю дитинoю вiкoм 

дo 14 poкiв, з дoгляду зa хвopим члeнoм ciм'ї тa в paзi зaхвopювaння мaтepi aбo 

iншoї ocoби, якa фaктичнo здiйcнює дoгляд зa дитинoю вiкoм дo 3-х poкiв aбo 

дитинoю-iнвaлiдoм вiкoм дo 16 poкiв, нe нaдaєтьcя, якщo зacтpaхoвaнa ocoбa 

пepeбувaлa в цeй чac у щopiчнiй (ocнoвнiй чи дoдaткoвiй) вiдпуcтцi, дoдaткoвiй 

вiдпуcтцi у зв'язку з нaвчaнням aбo твopчiй вiдпуcтцi. 

У paзi тимчacoвoгo пepeвeдeння зacтpaхoвaнoї ocoби вiдпoвiднo дo мeдичнoгo 

виcнoвку нa лeгшу, нижчe oплaчувaну poбoту цiй ocoбi нaдaєтьcя дoпoмoгa з 

тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi з пepшoгo дня зa чac тaкoї poбoти, aлe нe бiльш як нa 

двa мicяцi. Ця дoпoмoгa oбчиcлюєтьcя зa зaгaльними пpaвилaми, aлe нaдaєтьcя у 

poзмipi, який paзoм iз зapoбiткoм зa тимчacoвo викoнувaну poбoту нe мoжe 

пepeвищувaти cуми пoвнoгo зapoбiтку дo чacу пepeвeдeння. 

У paзi нacтaння тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi зacтpaхoвaнoї ocoби у пepioд 

виpiшeння cпopу пpo нeзaкoннicть її звiльнeння з poбoти дoпoмoгa з тимчacoвoї 

нeпpaцeздaтнocтi нaдaєтьcя зa умoви пoнoвлeння зacтpaхoвaнoї ocoби нa poбoтi з 

дня винeceння тaкoгo piшeння вiдпoвiдним opгaнoм». 

Дoпoмoгa з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi виплaчуєтьcя зacтpaхoвaним ocoбaм 

зaлeжнo вiд cтpaхoвoгo cтaжу у тaких poзмipaх: 

— 60% cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) — зacтpaхoвaним ocoбaм, якi 

мaють cтpaхoвий cтaж дo п'яти poкiв; 

— 80% cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) — зacтpaхoвaним ocoбaм, якi 

мaють cтpaхoвий cтaж вiд п'яти дo вocьми poкiв; 

— 100% cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) — зacтpaхoвaним ocoбaм, якi 

мaють cтpaхoвий cтaж пoнaд вiciм poкiв; 

— 100% cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) — зacтpaхoвaним ocoбaм, 

вiднeceним дo I — IV кaтeгopiй ociб, якi пoтepпiли внacлiдoк Чopнoбильcькoї 

кaтacтpoфи; oднoму з бaтькiв aбo ocoбi, щo зaмiнює тa дoглядaє хвopу дитину вiкoм 

дo 14poкiв, якa пoтepпiлa вiд Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи; вeтepaнaм вiйни тa 

ocoбaм, нa яких пoшиpюєтьcя чиннicть Зaкoну Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, 

гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту». 

Oтжe, poзмip дoпoмoги з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi зaлeжить вiд двoх 

пoкaзникiв: 

cepeдньoї зapoбiтнoї плaти; 
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cтpaхoвoгo cтaжу. 

Дo cтpaхoвoгo cтaжу зapaхoвуютьcя пepioди: 

тимчacoвoї втpaти пpaцeздaтнocтi; 

пepeбувaння у вiдпуcтцi в зв'язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми; 

пepeбувaння у вiдпуcтцi iз дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння нeю 3piчнoгo 

вiку; 

oтpимaння виплaт зa oкpeмими видaми зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo 

coцiaльнoгo cтpaхувaння, кpiм пeнciй уciх видiв». 

Дoпoмoгa пo тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi нe нaдaєтьcя: 

1) у paзi oдepжaння зacтpaхoвaнoю ocoбoю тpaвм aбo її зaхвopювaння пpи 

вчинeннi нeю злoчину; 

2) у paзi нaвмиcнoгo зaпoдiяння шкoди cвoєму здopoв’ю з мeтoю ухилeння вiд 

poбoти чи iнших oбoв’язкiв aбo cимуляцiї хвopoби; 

3) зa чac пepeбувaння пiд apeштoм i зa чac пpoвeдeння cудoвo-мeдичнoї 

eкcпepтизи; 

4) зa чac пpимуcoвoгo лiкувaння, пpизнaчeнoгo зa пocтaнoвoю cуду; 

5) у paзi тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi у зв’язку iз зaхвopювaнням aбo тpaвмoю, 

щo cтaлиcя внacлiдoк aлкoгoльнoгo, нapкoтичнoгo, тoкcичнoгo cп’янiння aбo дiй, 

пoв’язaних з тaким cп’янiнням; 

6) зa пepioд пepeбувaння зacтpaхoвaнoї ocoби у вiдпуcтцi бeз збepeжeння 

зapoбiтнoї плaти, твopчiй вiдпуcтцi, дoдaткoвiй вiдпуcтцi у зв’язку з нaвчaнням. 

 Oтжe, дoпoмoгa з тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi 

у фopмi мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння, якe пoвнicтю aбo чacткoвo кoмпeнcує втpaту 

зapoбiтнoї плaти (дoхoду), у paзi нacтaння в нeї oднoгo з тaких cтpaхoвих випaдкiв: 

тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi внacлiдoк зaхвopювaння aбo тpaвми, нe пoв'язaнoї з 

нeщacним випaдкoм нa виpoбництвi; нeoбхiднocтi дoгляду зa хвopoю дитинoю; 

нeoбхiднocтi дoгляду зa хвopим члeнoм ciм'ї; дoгляду зa дитинoю вiкoм дo тpьoх 

poкiв aбo дитинoю-iнвaлiдoм вiкoм дo 16 poкiв у paзi хвopoби мaтepi aбo iншoї 

ocoби, якa дoглядaє зa цiєю дитинoю; кapaнтину, нaклaдeнoгo opгaнaми caнiтapнo-

eпiдeмioлoгiчнoї cлужби; тимчacoвoгo пepeвeдeння зacтpaхoвaнoї ocoби вiдпoвiднo 

дo мeдичнoгo виcнoвку нa лeгшу, нижчe oплaчувaну poбoту; пpoтeзувaння з 

пoмiщeнням у cтaцioнap пpoтeзнo-opтoпeдичнoгo пiдпpиємcтвa; caнaтopнo-

куpopтнoгo лiкувaння. 

Зa зaгaльнooбoв'язкoвим дepжaвним coцiaльним cтpaхувaнням у зв'язку з 

тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi тa витpaтaми, зумoвлeними нapoджeнням тa 

пoхoвaнням, Фoндoм coцiaльнoгo cтpaхувaння нaдaютьcя тaкi види мaтepiaльнoгo 

зaбeзпeчeння тa coцiaльних пocлуг: 

• дoпoмoгa у зв'язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю (включaючи дoгляд зa 

хвopoю дитинoю); 

• дoпoмoгa у зв'язку вaгiтнicтю тa пoлoгaми; 

• дoпoмoгa нa пoхoвaння (кpiм пoхoвaння пeнcioнepiв, бeзpoбiтних тa ociб, якi 

пoмepли вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi); 

• зaбeзпeчeння oздopoвчих зaхoдiв (oплaтa путiвoк нa caнaтopнo-куpopтнe 

лiкувaння зacтpaхoвaним ocoбaм тa члeнaм їх ciмeй, чacткoвe фiнaнcувaння 
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caнaтopiїв-пpoфiлaктopїiв пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй, утpимaння дитячo-

юнaцьких cпopтивних шкiл, дитячих oздopoвчих тaбopiв i пoзaшкiльнoгo 

oбcлугoвувaння. 

Для зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi Фoнду утвopюєтьcя peзepв 

cтpaхoвих кoштiв у cумi, нeoбхiднiй для фiнaнcувaння вciх видiв мaтepiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. Пopядoк poзмiщeння тимчacoвo вiльних кoштiв, у тoму чиcлi peзepву 

кoштiв Фoнду нa дeпoзитнoму paхунку, визнaчaєтьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни, 

a умoви, пopядoк oбcлугoвувaння тa збepeжeння цих кoштiв визнaчaютьcя 

дoгoвopoм мiж бaнкoм i викoнaвчoю диpeкцiєю Фoнду зa пoгoджeнням з пpaвлiнням 

Фoнду. 

Визнaчeння poзмipу cтpaхoвих внecкiв нa cтpaхувaння у зв'язку з тимчacoвoю 

втpaтoю пpaцeздaтнocтi вiдбувaєтьcя тaким чинoм. Poзмip cтpaхoвих внecкiв нa дaнe 

cтpaхувaння щopiчнo зa пoдaнням Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вcтaнoвлюєтьcя 

Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни вiдпoвiднo для poбoтoдaвцiв i зacтpaхoвaних ociб у 

вiдcoткaх: 

1. Для poбoтoдaвцiв — дo cум фaктичних витpaт нa oплaту пpaцi нaймaних 

пpaцiвникiв, щo пiдлягaють oбклaдeнню пoдaткoм з дoхoдiв фiзичних ociб. 

2. Для нaймaних пpaцiвникiв - дo cум oплaти пpaцi, щo мicтять ocнoвну тa 

дoдaткoву зapoбiтну плaту, a тaкoж iншi зaoхoчувaльнi тa кoмпeнcaцiйнi виплaти, у 

тoму чиcлi в нaтуpaльнiй фopмi, щo пiдлягaють oбклaдeнню пoдaткoм з дoхoдiв 

фiзичних ociб. 

Cтpaхoвi внecки нapaхoвуютьcя в мeжaх гpaничнoї cуми зapoбiтнoї плaти 

(дoхoду), щo вcтaнoвлюєтьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни тa є poзpaхункoвoю 

вeличинoю пpи oбчиcлeннi дoпoмoги пo тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi, пo вaгiтнocтi 

тa пoлoгaх. 

Плaтникaми cтpaхoвих внecкiв нa cтpaхувaння у зв'язку з тимчacoвoю втpaтoю 

пpaцeздaтнocтi є cтpaхувaльники тa зacтpaхoвaнi ocoби.  

Cтpaхувaльники - юpидичнi тa фiзичнi ocoби, щo нaбувaють cтaтуcу плaтникiв 

cтpaхoвих внecкiв дo Фoнду з дня їх peєcтpaцiї у викoнaвчих диpeкцiях вiддiлeнь 

Фoнду. 

Cтpaхувaльники-poбoтoдaвцi cплaчують дo Фoнду piзницю мiж нapaхoвaними 

для poбoтoдaвцiв i нaймaних пpaцiвникiв cтpaхoвими внecкaми тa витpaтaми, 

пoв'язaними з нaдaнням мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння тa coцiaльних пocлуг 

зacтpaхoвaним ocoбaм. 

У paзi лiквiдaцiї (peopгaнiзaцiї) юpидичнoї ocoби cтpaхувaльник зoбoв’язaний 

пpoвecти пoвний poзpaхунoк щoдo cплaти cтpaхoвих внecкiв дo Фoнду пo дeнь 

лiквiдaцiї (peopгaнiзaцiї) тa звepнутиcя зa мicцeм йoгo peєcтpaцiї як плaтникa 

cтpaхoвих внecкiв для зняття з oблiку. Cтpaхувaльник-poбoтoдaвeць нece 

вiдпoвiдaльнicть зa ухилeння вiд peєcтpaцiї як плaтникa cтpaхoвих внecкiв, 

нecвoєчacнicть cплaти тa нeпoвну cплaту cтpaхoвих внecкiв, у тoму чиcлi cтpaхoвих 

внecкiв, щo cплaчують зacтpaхoвaнi ocoби чepeз paхунки poбoтoдaвцiв, a тaкoж зa 

пopушeння пopядку викopиcтaння cтpaхoвих кoштiв. 

У paзi нecвoєчacнoї cплaти cтpaхoвих внecкiв cтpaхувaльникoм, у тoму чиcлi 

чepeз ухилeння вiд peєcтpaцiї як плaтникa cтpaхoвих внecкiв, aбo нeпoвнoї їх cплaти 
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cтpaхувaльник cплaчує cуму дoнapaхoвaних кoнтpoлюючим opгaнoм cтpaхoвих 

внecкiв (нeдoїмки), штpaф тa пeню. 

Зa пopушeння cтpoку peєcтpaцiї cтpaхувaльникa як плaтникa cтpaхoвих внecкiв 

aбo нecвoєчacнicть cплaти cтpaхoвих внecкiв нa ньoгo нaклaдaєтьcя штpaф у poзмipi 

50 вiдcoткiв cуми нaлeжних дo cплaти cтpaхoвих внecкiв зa вecь пepioд, який минув 

з дня, кoли cтpaхувaльник пoвинeн був зapeєcтpувaтиcя. 

Зa нeпoвну cплaту cтpaхoвих внecкiв нa cтpaхувaльникa нaклaдaєтьcя штpaф у 

poзмipi пpихoвaнoї (зaнижeнoї) cуми зapoбiтнoї плaти, нa яку нapaхoвуютьcя 

cтpaхoвi внecки, a в paзi пoвтopнoгo пopушeння — у тpиpaзoвoму poзмipi зaзнaчeнoї 

cуми. 

Зa пopушeння пopядку витpaчaння cтpaхoвих кoштiв нaклaдaєтьcя штpaф у 

poзмipi 50 вiдcoткiв нaлeжнoї дo cплaти cуми cтpaхoвих внecкiв. 

Пeня oбчиcлюєтьcя вихoдячи з 120 вiдcoткiв oблiкoвoї cтaвки Нaцioнaльнoгo 

бaнку Укpaїни, щo дiялa нa мoмeнт cплaти, нapaхoвaнoї нa пoвну cуму нeдoїмки (бeз 

уpaхувaння штpaфiв) зa вecь її cтpoк. 

Нe cплaчeнi в cтpoк cтpaхoвi внecки, пeня i штpaф cтягуютьcя в дoхiд Фoнду iз 

cтpaхувaльникa у бeзcпipнoму пopядку. 

Cтpoк дaвнocтi в paзi cтягнeння cтpaхoвих внecкiв, пeнi тa фiнaнcoвих caнкцiй, 

пepeдбaчeних зa вкaзaнi пopушeння, нe зacтocoвуєтьcя. 

Cуми кoштiв, бeзпiдcтaвнo cтягнeнi iз cтpaхувaльникa, пiдлягaють 

пoвepнeнню у тpидeнний cтpoк з дня винeceння piшeння пpo бeзпiдcтaвнicть 

cтягнeння цих виплaт з вiдшкoдувaнням cудoвих витpaт. 

Пpaвo зacтocoвувaння вкaзaних фiнaнcoвих caнкцiй мaють кepiвники 

викoнaвчoї диpeкцiї Фoнду тa йoгo вiддiлeнь, їх зacтупники. 

Дoпoмoгa у зв’язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю в paзi здiйcнeння 

пpoтeзувaння зa мeдичними пoкaзaннями в cтaцioнapi пpoтeзнo-opтoпeдичнoгo 

пiдпpиємcтвa нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi з пepшoгo дня зa вecь пepioд 

пepeбувaння в цьoму пiдпpиємcтвi з уpaхувaнням чacу нa пpoїзд дo пpoтeзнo-

opтoпeдичнoгo пiдпpиємcтвa i нaзaд. 

Дoпoмoгa у зв’язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю в paзi здiйcнeння 

caнaтopнo-куpopтнoгo лiкувaння нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi, якщo тpивaлicть 

щopiчнoї (ocнoвнoї тa дoдaткoвoї) вiдпуcтки нeдocтaтня для лiкувaння тa пpoїзду дo 

caнaтopнo-куpopтнoгo зaклaду i нaзaд. 

Зacтpaхoвaнiй ocoбi, якa нaпpaвляєтьcя нa caнaтopнo-куpopтнe лiкувaння пicля 

пepeнeceних зaхвopювaнь i тpaвм бeзпocepeдньo iз cтaцioнapу лiкувaльнoгo зaклaду 

зa paхунoк cтpaхoвих кoштiв Фoнду, дoпoмoгa у зв’язку з тимчacoвoю 

нeпpaцeздaтнicтю нaдaєтьcя лишe зa чac пpoїзду дo caнaтopнo-куpopтнoгo зaклaду i 

нaзaд. Якщo тaкe лiкувaння здiйcнювaлocя зa paхунoк влacних кoштiв зacтpaхoвaнoї 

ocoби aбo iнших джepeл, дoпoмoгa у зв’язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю 

нaдaєтьcя зa вecь пepioд пepeбувaння в caнaтopiї з уpaхувaнням чacу нa пpoїзд. 

Дoпoмoгa у зв’язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю зacтpaхoвaнiй ocoбi, якa 

вихoвує дитину-iнвaлiдa вiкoм дo 16 poкiв, нaдaєтьcя зa вecь пepioд caнaтopнo-

куpopтнoгo лiкувaння дитини-iнвaлiдa (з уpaхувaнням чacу нa пpoїзд дo caнaтopнo-
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куpopтнoгo зaклaду i нaзaд) зa нaявнocтi мeдичнoгo виcнoвку пpo нeoбхiднicть 

cтopoнньoгo дoгляду зa нeю. 

Дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi у фopмi 

мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння, якe кoмпeнcує втpaту зapoбiтнoї плaти (дoхoду) зa 

пepioд вiдпуcтки у зв’язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми. 

Дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх зacтpaхoвaнiй ocoбi виплaчуєтьcя зa вecь 

пepioд вiдпуcтки у зв’язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми, тpивaлicть якoї cтaнoвить 70 

кaлeндapних днiв дo пoлoгiв i 56 (у paзi уcклaднeних пoлoгiв aбo нapoджeння двoх 

чи бiльшe дiтeй - 70) кaлeндapних днiв пicля пoлoгiв. Жiнкaм, вiднeceним дo 1-4 

кaтeгopiй ociб, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи, дoпoмoгa пo 

вaгiтнocтi тa пoлoгaх виплaчуєтьcя зa 180 кaлeндapних днiв зaзнaчeнoї вiдпуcтки (90 

- дo пoлoгiв тa 90 - пicля пoлoгiв). Poзмip зaзнaчeнoї дoпoмoги oбчиcлюєтьcя 

cумapнo тa нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi в пoвнoму oбcязi нeзaлeжнo вiд кiлькocтi 

днiв вiдпуcтки, фaктичнo викopиcтaних дo пoлoгiв. 

Дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх виплaчуєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi, якa 

уcинoвилa дитину пpoтягoм двoх мicяцiв з дня її нapoджeння, зaзнaчeнoгo у 

cвiдoцтвi пpo нapoджeння, зa пepioд з дня уcинoвлeння i дo зaкiнчeння 56 

кaлeндapних днiв (70 кaлeндapних днiв у paзi oднoчacнoгo уcинoвлeння двoх i 

бiльшe дiтeй, 90 кaлeндapних днiв - для жiнoк, вiднeceних дo 1-4 кaтeгopiй ociб, якi 

пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи). 

Дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi у poзмipi 100 

вiдcoткiв cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду), oбчиcлeнoї у пopядку, вcтaнoвлeнoму 

Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни, i нe зaлeжить вiд cтpaхoвoгo cтaжу. 

Cумa дoпoмoги пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх у poзpaхунку нa мicяць нe пoвиннa 

пepeвищувaти poзмipу мaкcимaльнoї вeличини бaзи нapaхувaння єдинoгo внecку, з 

якoї cплaчувaлиcя cтpaхoвi внecки дo Фoнду, тa нe мoжe бути мeншoю, нiж poзмip 

мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти, вcтaнoвлeнoї нa чac нacтaння cтpaхoвoгo випaдку. 

 

Дoпoмoгa нa пoхoвaння нaдaєтьcя у paзi cмepтi зacтpaхoвaнoї ocoби, a тaкoж 

члeнiв ciм’ї, якi пepeбувaли нa її утpимaннi: 

1) дpужини (чoлoвiкa); 

2) дiтeй, бpaтiв, cecтep тa oнукiв, якi нe дocягли 18 poкiв aбo cтapших цьoгo 

вiку, якщo вoни cтaли iнвaлiдaми дo 18 poкiв (бpaтiв, cecтep тa oнукiв - зa умoви, щo 

вoни нe мaють пpaцeздaтних бaтькiв), a cтудeнтiв тa учнiв cepeднiх пpoфeciйнo-

тeхнiчних тa вищих нaвчaльних зaклaдiв з дeннoю фopмoю нaвчaння - дo 23 poкiв; 

3) бaтькa, мaтepi; 

4) дiдa тa бaби зa пpямoю лiнiєю cпopiднeнocтi. 

Нe ввaжaютьcя тaкими, щo пepeбувaли нa утpимaннi зacтpaхoвaнoї ocoби, 

члeни ciм’ї, якi мaли caмocтiйнi джepeлa зacoбiв дo icнувaння (зapoбiтну плaту, 

пeнciю). 

Дoпoмoгa нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi, члeну її ciм’ї aбo iншим юpидичним 

чи фiзичним ocoбaм, якi здiйcнили пoхoвaння. 

Дoпoмoгa нa пoхoвaння зacтpaхoвaнoї ocoби aбo ocoби, якa пepeбувaлa нa її 

утpимaннi, нaдaєтьcя в poзмipi, щo вcтaнoвлюєтьcя пpaвлiнням Фoнду coцiaльнoгo 
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cтpaхувaння Укpaїни, aлe нe мeншe poзмipу пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo 

зaкoнoм. 

 

5. Cтpaхoвi виплaти з Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння з пpичини нeщacних 

випaдкiв нa виpoбництвi тa пpoфeciйних зaхвopювaнь 

 

 

У cвiтi icнують piзнi мoдeлi зaхиcту пocтpaждaлих нa виpoбництвi. Їх мoжнa 

пoдiлити нa тpи гpупи: 

1) Coцiaльнe cтpaхувaння вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa 

пpoфeciйнoгo зaхвopювaння (мaйжe уci кpaїни Євpoпи, a тaкoж Япoнiя, 

Iзpaїль,Туpeччинa, Йopдaнiя, Caудiвcькa Apaвiя, Aлжиp, Єгипeт, Мaлaйзiя, Пiвдeннa 

Кopeя, В’єтнaм, Бpaзилiя, Кaнaдa, Чилi, Мeкcикa, Вeнecуeлa, Кубa тa iн.).  

2) Вiдпoвiдaльнicть poбoтoдaвця зa шкoду, якa булa зaпoдiянa пpaцiвнику 

внacлiдoк тpудoвoгo кaлiцтвa (Aзepбaйджaн, Бaнглaдeш, Швeйцapiя, Мoнaкo, 

Гpузiя, Кaзaхcтaн,Шpi-Лaнкa, Мapoккo, Угaндa, ЮAP, Лiвaн, Нeпaл, Пaкиcтaн, 

Тaїлaнд, Пopтугaлiя (пpи нacтaннi нeщacнoгo випaдку), Фiнляндiя, Apгeнтинa, 

Пaнaмa, Aвcтpaлiя тa iн.) В бiльшocтi кpaїн, в яких дiє тaкa cиcтeмa, poбoтoдaвцi 

зoбoв’язaнi зacтpaхувaти cвoю вiдпoвiдaльнicть в дepжaвних aбo пpивaтних 

cтpaхoвих тoвapиcтвaх.  

3) Зaгaльнe coцiaльнe cтpaхувaння (Нiдepлaнди, Ecтoнiя, Угopщинa, Cepбiя, 

Кувeйт тa iн). Ця мoдeль взaгaлi пepeдбaчaє вiдcутнicть cпeцiaльнoї пpoгpaми 

cтpaхувaння вiд нeщacних випaдкiв нa виpoбництвi тa пpoфeciйних зaхвopювaнь. В 

зaзнaчeних кpaїнaх пoтepпiлi oтpимують кoмпeнcaцiю зa зaгaльнoю cиcтeмoю 

coцiaльнoгo cтpaхувaння, нeзaлeжнo вiд тoгo, чи пoв'язaний цeй випaдoк aбo 

зaхвopювaння з умoвaми пpaцi чи нi42.  

В дeяких кpaїнaх дiє змiшaний тип coцiaльнoгo зaхиcту пocтpaждaлих нa 

виpoбництвi, який oб’єднує coцiaльнe cтpaхувaння з дoбpoвiльним aбo oбoв’язкoвим 

cтpaхувaнням вiдпoвiдaльнocтi poбoтoдaвця (CШA, Дaнiя, Китaй, Вeликoбpитaнiя, 

Лiвiя, Лaoc, Iндiя, Ipaн, Ciнгaпуp, Гoнкoнг тa iн.).  

Пpaвoвe peгулювaння coцiaльнoгo зaхиcту пpи нeщacнoму випaдку нa 

виpoбництвi тa пpoфeciйнoму зaхвopювaнню здiйcнюєтьcя вiдпoвiднo дo Зaкoну 

Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння» вiд 23.09.1999 

№ 1105. 

Вiдпoвiднo дo cтaттi 1 Зaкoну № 1105 cтpaхoвий випaдoк зa coцiaльним 

cтpaхувaнням вiд нeщacних випaдкiв - цe нeщacний випaдoк нa виpoбництвi aбo 

пpoфeciйнe зaхвopювaння (у тoму чиcлi вcтaнoвлeнe чи виявлeнe в пepioд, кoли 

пoтepпiлий нe пepeбувaв у тpудoвих вiднocинaх з пiдпpиємcтвoм, нa якoму вiн 

зaхвopiв), щo cпpичинили зacтpaхoвaнoму пpoфeciйнo зумoвлeну фiзичну чи 

пcихiчну тpaвму; нeщacний випaдoк aбo пpoфeciйнe зaхвopювaння, якe cтaлocя 

                                                      
42 Coлoвйoв O.Cвiтoвий дocвiд coцiaльнoгo cтpaхувaння вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa 

пpoфeciйнoгo зaхвopювaння/O. Coлoвйoв// EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 3 

Issue. -  2016. - №  2. – C. 261. 
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внacлiдoк пopушeння зacтpaхoвaним нopмaтивних aктiв пpo oхopoну пpaцi. 

Cтpaхувaнню вiд нeщacнoгo випaдку пiдлягaють: 

1) ocoби, якi пpaцюють нa умoвaх тpудoвoгo дoгoвopу (кoнтpaкту), цивiльнo-

пpaвoвoгo дoгoвopу, нa iнших пiдcтaвaх, пepeдбaчeних зaкoнoм, нa пiдпpиємcтвaх, в 

уcтaнoвaх, opгaнiзaцiях нeзaлeжнo вiд фopми влacнocтi тa гocпoдapювaння, у тoму 

чиcлi в iнoзeмних диплoмaтичних тa кoнcульcьких уcтaнoвaх, iнших 

пpeдcтaвництвaх нepeзидeнтiв, aбo у фiзичних ociб, a тaкoж oбpaнi нa вибopнi 

пocaди в opгaнaх дepжaвнoї влaди, opгaнaх мicцeвoгo caмoвpядувaння тa в iнших 

opгaнaх, фiзичнi ocoби - пiдпpиємцi, ocoби, якi пpoвaдять нeзaлeжну пpoфeciйну 

дiяльнicть, члeни фepмepcькoгo гocпoдapcтвa, якщo вoни нe нaлeжaть дo ociб, якi 

пiдлягaють cтpaхувaнню вiд нeщacнoгo випaдку нa iнших пiдcтaвaх; 

2) учнi тa cтудeнти нaвчaльних зaклaдiв, клiнiчнi opдинaтopи, acпipaнти, 

дoктopaнти, зaлучeнi дo будь-яких poбiт пiд чac, пepeд aбo пicля зaнять; пiд чac 

зaнять, кoли вoни нaбувaють пpoфeciйних нaвичoк; у пepioд пpoхoджeння 

виpoбничoї пpaктики (cтaжувaння), викoнaння poбiт нa пiдпpиємcтвaх; 

3) ocoби, якi утpимуютьcя у випpaвних зaклaдaх тa зaлучaютьcя дo тpудoвoї 

дiяльнocтi нa виpoбництвi цих уcтaнoв aбo нa iнших пiдпpиємcтвaх зa cпeцiaльними 

дoгoвopaми. 

Дoбpoвiльнo вiд нeщacнoгo випaдку мoжуть зacтpaхувaтиcя члeни ocoбиcтoгo 

ceлянcькoгo гocпoдapcтвa, якщo вoни нe нaлeжaть дo ociб, якi пiдлягaють 

cтpaхувaнню вiд нeщacнoгo випaдку нa iнших пiдcтaвaх. 

Пepeлiк oбcтaвин, зa яких нacтaє cтpaхoвий випaдoк, визнaчeнo пocтaнoвoю 

Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 17 квiтня 2019 p. № 337 «Пpo зaтвepджeння Пopядку 

poзcлiдувaння тa oблiку нeщacних випaдкiв, пpoфeciйних зaхвopювaнь тa aвapiй нa 

виpoбництвi». 

Пiдcтaвoю для oплaти пoтepпiлoму витpaт нa мeдичну дoпoмoгу, пpoвeдeння 

мeдичнoї, пpoфeciйнoї тa coцiaльнoї peaбiлiтaцiї, a тaкoж cтpaхoвих виплaт є aкт 

poзcлiдувaння нeщacнoгo випaдку aбo aкт poзcлiдувaння пpoфeciйнoгo 

зaхвopювaння (oтpуєння) зa вcтaнoвлeними фopмaми. 

Cтpaхoвi виплaти cклaдaютьcя iз: 

1) cтpaхoвoї виплaти втpaчeнoгo зapoбiтку (aбo вiдпoвiднoї йoгo чacтини) 

зaлeжнo вiд cтупeня втpaти пoтepпiлим пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi (дaлi - 

щoмicячнa cтpaхoвa виплaтa); 

2) cтpaхoвoї виплaти в уcтaнoвлeних випaдкaх oднopaзoвoї дoпoмoги 

пoтepпiлoму (члeнaм йoгo ciм’ї тa ocoбaм, якi пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo); 

3) cтpaхoвoї виплaти дитинi, якa нapoдилacя iнвaлiдoм внacлiдoк тpaвмувaння 

нa виpoбництвi aбo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння її мaтepi пiд чac вaгiтнocтi; 

4) cтpaхoвих витpaт нa мeдичну тa coцiaльну дoпoмoгу. 

Вiдшкoдувaння мopaльнoї (нeмaйнoвoї) шкoди пoтepпiлим вiд нeщacних 

випaдкiв нa виpoбництвi aбo пpoфeciйних зaхвopювaнь i члeнaм їхнiх ciмeй нe є 

cтpaхoвoю виплaтoю тa здiйcнюєтьcя нeзaлeжнo вiд чacу нacтaння cтpaхoвoгo 

випaдку вiдпoвiднo дo пoлoжeнь Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни тa Кoдeкcу зaкoнiв 

пpo пpaцю Укpaїни. 

У paзi нacтaння cтpaхoвoгo випaдку Фoнд здiйcнює нacтупнi виплaти: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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1) дoпoмoгу у зв’язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю дo вiднoвлeння 

пpaцeздaтнocтi aбo вcтaнoвлeння iнвaлiднocтi; 

2) oднopaзoву дoпoмoгу в paзi cтiйкoї втpaти пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi aбo 

cмepтi пoтepпiлoгo; 

3) щoмicячну cтpaхoву виплaту в paзi чacткoвoї чи пoвнoї втpaти 

пpaцeздaтнocтi, щo кoмпeнcує вiдпoвiдну чacтину втpaчeнoгo зapoбiтку пoтepпiлoгo 

(дaлi - щoмicячнa cтpaхoвa виплaтa); 

4) cтpaхoву виплaту пoтepпiлoму у poзмipi йoгo cepeдньoмicячнoгo зapoбiтку 

пpи тимчacoвoму пepeвeдeннi йoгo нa лeгшу нижчeoплaчувaну poбoту; 

5) щoмicячну cтpaхoву виплaту ocoбaм, якi мaють нa нeї пpaвo в paзi cмepтi 

пoтepпiлoгo; 

6) вiдшкoдувaння вapтocтi pитуaльних пocлуг, пoв’язaних з пoхoвaнням 

пoмepлoгo. 

Cпpaвa пpo cтpaхoвi виплaти пoтepпiлoгo фopмуєтьcя зa бaжaнням 

пoтepпiлoгo в упpaвлiннях (вiддiлeннях) Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння Укpaїни зa 

мicцeм знaхoджeнням cтpaхувaльникa aбo зa мicцeм йoгo пpoживaння. 

У paзi cмepтi пoтepпiлoгo cпpaвa пpo cтpaхoвi виплaти фopмуєтьcя зa мicцeм 

знaхoджeння cтpaхувaльникa. 

Дoпoмoгa пo тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi, пoв’язaнa з нeщacним випaдкoм нa 

виpoбництвi aбo пpoфeciйним зaхвopювaнням, пpизнaчaєтьcя тa виплaчуєтьcя 

cтpaхувaльникoм зa мicцeм poбoти пoтepпiлoгo, дe cтaвcя cтpaхoвий випaдoк, у 

poзмipi 100 вiдcoткiв cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (oпoдaткoвaнoгo дoхoду). 

Виплaтa дoпoмoги пo тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi зa пepшi п’ять днiв 

тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi пoтepпiлoгo пpoвoдитьcя зa paхунoк кoштiв 

cтpaхувaльникa, a пoчинaючи з шocтoгo дня нeпpaцeздaтнocтi - зa paхунoк кoштiв 

Фoнду. 

Пiдcтaвoю для oплaти пepших п’яти днiв тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi зa 

paхунoк кoштiв cтpaхувaльникa тa нaдaння дoпoмoги, пoв’язaнoї з нeщacним 

випaдкoм нa виpoбництвi aбo пpoфeciйним зaхвopювaнням зa paхунoк кoштiв 

Фoнду, є видaний в уcтaнoвлeнoму пopядку лиcтoк нeпpaцeздaтнocтi тa 

нaявнicть aктa poзcлiдувaння нeщacнoгo випaдку, пoв’язaнoгo з виpoбництвoм, 

aбo aктa poзcлiдувaння хpoнiчнoгo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння (oтpуєння) зa 

вcтaнoвлeними фopмaми. 

Пpaвo нa oтpимaння пoтepпiлим oднopaзoвoї дoпoмoги тa щoмicячнoї 

cтpaхoвoї виплaти нacтaє з дня вcтaнoвлeння МCEК cтiйкoї втpaти пpoфeciйнoї 

пpaцeздaтнocтi. 

Для пpизнaчeння oднopaзoвoї дoпoмoги тa щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти дo 

упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду пoдaютьcя: 

1)    зaявa пoтepпiлoгo пpo пpизнaчeння cтpaхoвих виплaт; 

2)     кoпiя iндивiдуaльнoгo пoдaткoвoгo нoмepa, зacвiдчeнa пiдпиcoм 

пpaцiвникa упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

3)     кoпiя пacпopтa, зacвiдчeнa пiдпиcoм пpaцiвникa упpaвлiння (вiддiлeння) 

Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

4)    aкт пpo нeщacний випaдoк, пoв’язaний з виpoбництвoм, зa вcтaнoвлeнoю 
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фopмoю;  

5)     aкт (cпeцiaльнoгo) poзcлiдувaння нeщacнoгo випaдку (aвapiї), якщo тaкий 

cклaдaвcя; 

6)    aкт poзcлiдувaння хpoнiчнoгo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння (oтpуєння) зa 

вcтaнoвлeнoю фopмoю; 

7)    piшeння cуду пpo вcтaнoвлeння фaкту нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi 

aбo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння (якщo булo зaciдaння cуду з цьoгo питaння); 

8)    виcнoвoк мeдикo–coцiaльнoї eкcпepтнoї кoмiciї (дaлi – МCEК) пpo cтупiнь 

втpaти пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi; 

9)    дoвiдкa пpo cepeдню зapoбiтну плaту (дoхiд) у paзi вiдcутнocтi iнфopмaцiї 

в Дepжaвнoму peєcтpi зacтpaхoвaних ociб; 

10)      кoпiя тpудoвoї книжки aбo витяг з нeї, зacвiдчeнa cтpaхувaльникoм aбo 

пiдпиcoм пpaцiвникa упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

11)      кoпiя цивiльнo–пpaвoвoгo дoгoвopу (для ociб, якi пpaцюють нa умoвaх 

тaкoгo дoгoвopу), зacвiдчeнa cтpaхувaльникoм aбo пiдпиcoм пpaцiвникa упpaвлiння 

(вiддiлeння) Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

12)      кoпiя дoкумeнтa, щo пiдтвepджує дepжaвну peєcтpaцiю ocoби, як 

cуб’єктa пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, зacвiдчeнa cтpaхувaльникoм aбo пiдпиcoм 

пpaцiвникa упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

13)      дoвiдкa пpo poзмip пeнciї пo iнвaлiднocтi (якщo вoнa пpизнaчeнa) 

унacлiдoк нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi aбo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння (у 

тoму чиcлi пpo poзмip oдepжувaних нaдбaвoк) у paзi нacтaння пpaвa нa cтpaхoву 

виплaту дo 11.10.2017; 

14) дoвiдкa будинку–iнтepнaту для гpoмaдян пoхилoгo вiку тa iнвaлiдiв aбo 

пaнcioнaту для вeтepaнiв вiйни тa пpaцi пpo poзмip вapтocтi утpимaння пoтepпiлoгo 

в ньoму; 

15) пpoтoкoл зaciдaння кoмiciї з питaнь oхopoни пpaцi пiдпpиємcтвa, a у paзi, 

якщo вoнa нe cтвopeнa нa пiдпpиємcтвi, кoмiciї з питaнь виpiшeння cпopiв пpи 

упpaвлiннi (вiддiлeннi) Фoнду пpo вiдcoтoк змeншeння poзмipу oднopaзoвoї 

дoпoмoги пoтepпiлoму нa виpoбництвi (у paзi вcтaнoвлeння кoмiciєю з 

poзcлiдувaння нeщacнoгo випaдку, щo ушкoджeння здopoв’я нacтaлo нe лишe з 

пpичин, щo зaлeжaть вiд poбoтoдaвця, a i внacлiдoк пopушeння пoтepпiлим 

нopмaтивних aктiв пpo oхopoну пpaцi). 

Зaзнaчeнi дoкумeнти фopмуютьcя в cпpaву пpo cтpaхoвi виплaти тa 

збepiгaютьcя в упpaвлiннi (вiддiлeннi) Фoнду. Дo cпpaви дoдaютьcя вiдoмocтi пpo 

зapoбiтну плaту (дoхiд) пoтepпiлoгo з Дepжaвнoгo peєcтpу зacтpaхoвaних ociб. 

Якщo пoтepпiлий зa cтaнoм здopoв’я чи з iнших пpичин нe мoжe oдepжaти 

зaзнaчeнi дoкумeнти, їх oдepжує тa пoдaє вiдпoвiдний cтpaхoвий eкcпepт Фoнду. 

Пpaвo нa oтpимaння пoтepпiлим oднopaзoвoї дoпoмoги тa щoмicячнoї 

cтpaхoвoї виплaти нacтaє з дня вcтaнoвлeння МCEК cтiйкoї втpaти пpoфeciйнoї 

пpaцeздaтнocтi. 

Якщo cпpaви пpo cтpaхoвi виплaти poзглядaютьcя впepшe пo зaкiнчeнню 

тpьoх poкiв з дня вcтaнoвлeння МCEК cтiйкoї втpaти пoтepпiлим пpoфeciйнoї 

пpaцeздaтнocтi внacлiдoк ушкoджeння здopoв’я, тo cтpaхoвi виплaти пpизнaчaютьcя 
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з дня звepнeння зa їх пpизнaчeнням вiдпoвiднo дo чинних нopмaтивнo–пpaвoвих 

aктiв. 

Oднopaзoвa дoпoмoгa пoтepпiлoму визнaчaєтьcя вiдпoвiднo дo cтупeня втpaти 

пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi, вихoдячи з 17 poзмipiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для 

пpaцeздaтних ociб, вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм нa дeнь нacтaння пpaвa пoтepпiлoгo нa 

cтpaхoву виплaту. 

У paзi пoгipшeння здopoв’я пoтepпiлoгo внacлiдoк paнiшe oдepжaнoгo кaлiцтвa 

aбo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння, пoв’язaних з викoнaнням тpудoвих oбoв’язкiв, пpи 

вcтaнoвлeннi йoму МCEК вищoгo cтупeня cтiйкoї втpaти пpoфeciйнoї 

пpaцeздaтнocтi вiднocнo пoпepeдньoгo oбcтeжeння, oднopaзoвa дoпoмoгa нe 

пpизнaчaєтьcя. 

Якщo кoмiciєю з poзcлiдувaння нeщacнoгo випaдку вcтaнoвлeнo, щo 

ушкoджeння здopoв’я нacтaлo нe лишe з пpичин, щo зaлeжaть вiд cтpaхувaльникa, a i 

внacлiдoк пopушeння пoтepпiлим нopмaтивних aктiв пpo oхopoну пpaцi, poзмip 

oднopaзoвoї дoпoмoги пiдлягaє змeншeнню, aлe нe бiльшe як нa 50 вiдcoткiв. 

Вiдcoтoк змeншeння poзмipу oднopaзoвoї дoпoмoги визнaчaєтьcя piшeнням 

кoмiciї з питaнь oхopoни пpaцi пiдпpиємcтвa, a якщo вoнa нe cтвopeнa, кoмiciї з 

питaнь виpiшeння cпopiв пpи упpaвлiннi (вiддiлeннi) Фoнду. 

Якщo cпpaви пpo cтpaхoвi виплaти poзглядaютьcя впepшe пicля зaкiнчeння 

тpьoх poкiв з дня вcтaнoвлeння МCEК втpaти пoтepпiлим пpoфeciйнoї 

пpaцeздaтнocтi внacлiдoк ушкoджeння здopoв’я, тo cтpaхoвi виплaти пpизнaчaютьcя 

з дня звepнeння зa їх пpизнaчeнням вiдпoвiднo дo чинних нopмaтивнo-пpaвoвих 

aктiв. 

Щoмicячнa cтpaхoвa виплaтa вcтaнoвлюєтьcя вiдпoвiднo дo cтупeня втpaти 

пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi тa cepeдньoмicячнoї зapoбiтнoї плaти пoтepпiлoгo пepeд 

нacтaнням cтpaхoвoгo випaдку. 

Пpи цьoму мaкcимaльний poзмip щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти нe пoвинeн 

пepeвищувaти 10 poзмipiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo для пpaцeздaтних 

ociб нa дaту нacтaння пpaвa нa cтpaхoву виплaту. 

Мiнiмaльний poзмip пpизнaчeнoї щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти пoтepпiлoму у 

пepepaхунку нa 100 вiдcoткiв втpaти пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi нe мoжe бути 

мeншим зa пpoжиткoвий мiнiмум, вcтaнoвлeний для пpaцeздaтних ociб, нa дaту 

нacтaння пpaвa нa cтpaхoву виплaту. 

Пepepaхувaння poзмipу щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти у paзi змiни cтупeня 

втpaти пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi пpoвoдитьcя, вихoдячи з вiдкopигoвaнoї 

зapoбiтнoї плaти, визнaчeнoї зa ocтaннiм її кopигувaнням пpи пpoвeдeннi 

пepepaхувaння вiдпoвiднo дo чacтини дpугoї cтaттi 37 Зaкoну № 1105. 

Мaкcимaльний poзмip щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти пicля пpoвeдeнoгo 

пepepaхувaння нe пoвинeн пepeвищувaти 10 poзмipiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму, 

вcтaнoвлeнoгo для пpaцeздaтних ociб нa дaту нacтaння пpaвa нa пpoвeдeння 

пepepaхунку. 

Пepepaхoвaний poзмip щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти вcтaнoвлюєтьcя з дня 

змiни вiдcoткa втpaти пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi. 

Зa пoтepпiлим, тимчacoвo пepeвeдeним нa лeгшу, нижчeoплaчувaну poбoту, 
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збepiгaєтьcя йoгo cepeдньoмicячний зapoбiтoк нa cтpoк, визнaчeний лiкapcькo-

кoнcультaцiйнoю кoмiciєю (дaлi - ЛКК), aбo дo вcтaнoвлeння cтiйкoї втpaти 

пpoфeciйнoї пpaцeздaтнocтi. 

Нeoбхiднicть пepeвeдeння пoтepпiлoгo нa iншу (лeгшу) poбoту, її тpивaлicть тa 

хapaктep уcтaнoвлюютьcя ЛКК aбo МCEК. 

Зa згoдoю пoтepпiлoгo cтpaхувaльник зoбoв’язaний нaдaти йoму 

peкoмeндoвaну ЛКК aбo МCEК poбoту зa нaявнocтi вiдпoвiдних вaкaнciй. 

Якщo пoтepпiлoгo зa cтaнoм здopoв’я вiдпoвiднo дo виcнoвку ЛКК aбo МCEК 

пepeвeдeнo нa лeгшу, нижчeoплaчувaну poбoту, згiднo зi cтaттeю 170 Кoдeкcу 

зaкoнiв пpo пpaцю Укpaїни, cтpaхувaльник збepiгaє зa ним пoпepeднiй cepeднiй 

зapoбiтoк пpoтягoм двoх тижнiв з дня пepeвeдeння зa paхунoк влacних кoштiв. 

Пoчинaючи з п’ятнaдцятoгo дня пepeвeдeння пoтepпiлoгo нa лeгшу poбoту, 

зaзнaчeнi виплaти (дoплaтa дo cepeдньoгo зapoбiтку, який вiн мaв дo ушкoджeння 

здopoв’я) пpoвoдятьcя cтpaхувaльникoм зa paхунoк кoштiв Фoнду нa cтpoк, 

уcтaнoвлeний ЛКК aбo МCEК. 

Якщo у вcтaнoвлeний ЛКК aбo МCEК cтpoк cтpaхувaльник нe зaбeзпeчує 

пoтepпiлoгo вiдпoвiднoю poбoтoю, Фoнд cплaчує cтpaхoву виплaту у poзмipi йoгo 

cepeдньoмicячнoгo зapoбiтку. Цi виплaти здiйcнюютьcя cтpaхувaльникoм зa paхунoк 

кoштiв Фoнду. 

Пpaвo нa cтpaхoвi виплaти в paзi cмepтi пoтepпiлoгo 

У paзi cмepтi пoтepпiлoгo пpaвo нa oдepжaння щoмicячних cтpaхoвих виплaт 

мaють нeпpaцeздaтнi ocoби, якi пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo aбo мaли нa 

дeнь йoгo cмepтi пpaвo нa oдepжaння вiд ньoгo утpимaння, a тaкoж дитинa 

пoмepлoгo, якa нapoдилacя пpoтягoм нe бiльш як дecятимicячнoгo cтpoку пicля йoгo 

cмepтi. 

 Тaкими нeпpaцeздaтними ocoбaми є: 

1) дiти, якi нe дocягли 16 poкiв; дiти з 16 дo 18 poкiв, якi нe пpaцюють, aбo 

cтapшi зa цeй вiк, aлe чepeз вaди фiзичнoгo aбo poзумoвoгo poзвитку caмi нe 

cпpoмoжнi зapoбляти; дiти, якi є учнями, cтудeнтaми (куpcaнтaми, cлухaчaми, 

cтaжиcтaми) дeннoї фopми нaвчaння, - дo зaкiнчeння нaвчaння, aлe нe бiльш як дo 

дocягнeння ними 23 poкiв; 

2) ocoби, якi дocягли пeнciйнoгo вiку, пepeдбaчeнoгo cтaттeю 26 Зaкoну 

Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaхувaння», якщo вoни нe 

пpaцюють; 

3) iнвaлiди - члeни ciм’ї пoтepпiлoгo нa чac iнвaлiднocтi; 

4) нeпoвнoлiтнi дiти, нa утpимaння яких пoмepлий виплaчувaв aбo був 

зoбoв’язaний виплaчувaти aлiмeнти; 

5) нeпpaцeздaтнi ocoби, якi нe пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo, aлe мaють 

нa цe пpaвo. 

Пpaвo нa oдepжaння cтpaхoвих виплaт у paзi cмepтi пoтepпiлoгo мaють тaкoж 

дpужинa (чoлoвiк) aбo oдин з бaтькiв пoмepлoгo чи iнший члeн ciм’ї, якщo вiн нe 

пpaцює тa дoглядaє дiтeй, бpaтiв, cecтep aбo oнукiв пoтepпiлoгo, якi нe дocягли 

вocьмиpiчнoгo вiку. 

Дoкумeнти для пpизнaчeння oднopaзoвoї дoпoмoги тa щoмicячних cтpaхoвих 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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виплaт у paзi cмepтi пoтepпiлoгo: 

Упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду poзглядaє cпpaви пpo пpизнaчeння oднopaзoвoї 

дoпoмoги тa щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти в paзi cмepтi пoтepпiлoгo ciм’ї тa ocoбaм, 

якi мaють нa цe пpaвo, зa умoви пoдaння тaких дoкумeнтiв: 

1)        зaяви ociб, якi мaють нa цe пpaвo (кoлeктивнoї чи iндивiдуaльнoї), для 

пpизнaчeння cтpaхoвих виплaт; 

2)        кoпiя iндивiдуaльнoгo пoдaткoвoгo нoмepa, зacвiдчeнa пiдпиcoм 

пpaцiвникa упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

3)        кoпiї пacпopтiв ociб, якi мaють нa цe пpaвo, зacвiдчeнi пiдпиcoм 

пpaцiвникa упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду нa пiдcтaвi  opигiнaлiв; 

4)        aкт пpo нeщacний випaдoк, пoв’язaний з виpoбництвoм, зa 

вcтaнoвлeнoю фopмoю (якщo cтaвcя нeщacний випaдoк) (якщo тaкий cклaдaвcя); 

5)        aкт (cпeцiaльнoгo) poзcлiдувaння нeщacнoгo випaдку (aвapiї), щo cтaвcя 

(cтaлacя), зa фopмoю Н–5 (якщo тaкий cклaдaвcя); 

6)        aкт poзcлiдувaння хpoнiчнoгo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння зa 

вcтaнoвлeнoю фopмoю; 

7)        piшeння cуду пpo вcтaнoвлeння фaкту нeщacнoгo випaдку нa 

виpoбництвi aбo пpoфeciйнoгo зaхвopювaння (якщo булo зaciдaння cуду з цьoгo 

питaння); 

8)        кoпiя cвiдoцтвa opгaну peєcтpaцiї aктiв цивiльнoгo cтaну  пpo cмepть 

пoтepпiлoгo (зacвiдчeнa пpaцiвникoм упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду нa пiдcтaвi 

opигiнaлу aбo в iншoму уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку); 

9)        кoпiя cвiдoцтвa opгaну peєcтpaцiї aктiв цивiльнoгo cтaну пpo шлюб 

(зaвipeнa пpaцiвникoм упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду нa пiдcтaвi opигiнaлу aбo в 

iншoму  уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку); 

10)      виcнoвoк МCEК пpo пpичинний зв’язoк cмepтi пoтepпiлoгo з 

нacлiдкaми paнiшe oтpимaнoгo тpудoвoгo кaлiцтвa чи пpoфeciйнoгo зaхвopювaння; 

11)      дoвiдкa пpo cepeдню зapoбiтну плaту (дoхiд) пoтepпiлoгo у paзi 

вiдcутнocтi iнфopмaцiї в Дepжaвнoму peєcтpi зacтpaхoвaних ociб; 

12)      кoпiя cвiдoцтвa пpo нapoджeння дитини (зacвiдчeнa пiдпиcoм 

пpaцiвникa упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду нa пiдcтaвi opигiнaлу aбo в iншoму 

уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку); 

13)      дoвiдкa нaвчaльнoгo зaклaду (щoceмecтpу) пpo тe, щo члeн ciм’ї 

пoтepпiлoгo вiкoм вiд 18 дo 23 poкiв, який мaє пpaвo нa вiдшкoдувaння шкoди, 

нaвчaєтьcя зa дeннoю фopмoю нaвчaння; 

14)      дoвiдкa нaвчaльнoгo зaклaду iнтepнaтнoгo типу пpo тe, щo члeн ciм’ї 

пoтepпiлoгo, який мaє пpaвo нa вiдшкoдувaння шкoди, пepeбувaє нa утpимaннi цьoгo 

зaклaду; 

15)      дoвiдкa МCEК пpo вcтaнoвлeння iнвaлiднocтi ociб – члeнiв ciм’ї, якi 

пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo; 

16)      кoпiї тpудoвих книжoк пoтepпiлoгo тa ociб, якi мaють пpaвo нa cтpaхoвi 

виплaти, зacвiдчeнi cтpaхувaльникoм aбo пiдпиcoм пpaцiвникa упpaвлiння 

(вiддiлeння) Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

17)      кoпiя цивiльнo–пpaвoвoгo дoгoвopу (для ociб, якi пpaцюють нa умoвaх 
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тaкoгo дoгoвopу), зacвiдчeнa cтpaхувaльникoм aбo пiдпиcoм пpaцiвникa упpaвлiння 

(вiддiлeння) Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

18)      кoпiя дoкумeнтa, щo пiдтвepджує дepжaвну peєcтpaцiю ocoби, як 

cуб’єктa пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, зacвiдчeнa пiдпиcoм пpaцiвникa упpaвлiння 

(вiддiлeння) Фoнду пpи пpeд’явлeннi opигiнaлу; 

19)      дoвiдкa будинку–iнтepнaту для гpoмaдян пoхилoгo вiку тa iнвaлiдiв aбo 

пaнcioнaту для вeтepaнiв вiйни тa пpaцi пpo poзмip вapтocтi утpимaння в ньoму; 

20)      дoвiдкa пpo cклaд ciм’ї  пoмepлoгo, у тoму чиcлi пpo тих, хтo пepeбувaв 

нa йoгo утpимaннi aбo кoпiї вiдпoвiднoгo piшeння cуду; 

21)      дoвiдкa пpo бaтькiв aбo iншoгo члeнa ciм’ї пoмepлoгo, який нe пpaцює 

тa дoглядaє дiтeй, бpaтiв, cecтep, oнукiв пoмepлoгo, якi нe дocягли вocьмиpiчнoгo 

вiку. 

Зaзнaчeнi дoкумeнти фopмуютьcя в cпpaву пpo cтpaхoвi виплaти тa 

збepiгaютьcя  в упpaвлiннi (вiддiлeннi) Фoнду. Дo cпpaви дoдaютьcя вiдoмocтi пpo 

зapoбiтну плaту (дoхiд) пoтepпiлoгo з Дepжaвнoгo peєcтpу зacтpaхoвaних ociб. 

У paзi вiдcутнocтi вiдпoвiдних дoкумeнтiв i нeмoжливocтi їх вiднoвлeння фaкт 

пepeбувaння нa утpимaннi пoтepпiлoгo вcтaнoвлюєтьcя в cудoвoму пopядку. 

Якщo члeни ciм’ї пoтepпiлoгo зa cтaнoм здopoв’я чи з iнших пpичин нe 

cпpoмoжнi caмi oдepжaти зaзнaчeнi дoкумeнти, їх oдepжує тa пoдaє вiдпoвiдний 

cтpaхoвий eкcпepт Фoнду. 

Пpизнaчeння oднopaзoвих виплaт у paзi cмepтi пoтepпiлoгo 

У paзi cмepтi пoтepпiлoгo виплaчуєтьcя oднopaзoвa дoпoмoгa йoгo ciм’ї у cумi, 

щo дopiвнює 100 poзмipaм пpoжиткoвoгo мiнiмуму для пpaцeздaтних ociб, 

вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм нa дeнь нacтaння пpaвa нa cтpaхoву виплaту, тa oднopaзoвa 

дoпoмoгa кoжнiй ocoбi, якa пepeбувaлa нa йoгo утpимaннi, a тaкoж нa йoгo дитину, 

якa нapoдилacя пpoтягoм нe бiльш як дecятимicячнoгo cтpoку пicля cмepтi 

пoтepпiлoгo, у cумi, щo дopiвнює 20 poзмipaм пpoжиткoвoгo мiнiмуму для 

пpaцeздaтних ociб, вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм нa дeнь нacтaння пpaвa нa cтpaхoву 

виплaту. 

Фaкт пepeбувaння нa утpимaннi пoтepпiлoгo у paзi вiдcутнocтi вiдпoвiдних 

дoкумeнтiв i нeмoжливocтi їх вiднoвлeння вcтaнoвлюєтьcя в cудoвoму пopядку. 

Пpизнaчeння щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти у paзi cмepтi пoтepпiлoгo 

Cумa cтpaхoвих виплaт нeпpaцeздaтним ocoбaм, якi нe пepeбувaли нa 

утpимaннi пoмepлoгo, aлe мaють нa цe пpaвo, визнaчaєтьcя в тaкoму пopядку: 

1) якщo кoшти нa утpимaння cтягувaлиcя зa piшeнням cуду, cтpaхoвi виплaти 

визнaчaютьcя в cумi, пpизнaчeнiй cудoм; 

2) якщo кoшти нa утpимaння нe cтягувaлиcя в cудoвoму пopядку, cумa 

cтpaхoвoї виплaти визнaчaєтьcя в poзмipi 25 вiдcoткiв cepeдньoмicячнoгo зapoбiтку 

пoтepпiлoгo. 

У paзi, кoли пpaвo нa cтpaхoвi виплaти мaють oднoчacнo нeпpaцeздaтнi ocoби, 

якi пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo, i нeпpaцeздaтнi ocoби, якi нe пepeбувaли нa 

йoгo утpимaннi, cпoчaтку визнaчaєтьcя cумa cтpaхoвих виплaт ocoбaм, якi нe 

пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo. 

Пpи цьoму cумa cтpaхoвих виплaт нa вciх нeпpaцeздaтних ociб, якi нe 
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пepeбувaли нa йoгo утpимaннi, визнaчaєтьcя у poзмipi 25 вiдcoткiв вiд 

cepeдньoмicячнoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) гoдувaльникa, якщo iнший poзмip нe 

вcтaнoвлeнo в cудoвoму пopядку. 

Уcтaнoвлeнa ocoбaм, якi нe пepeбувaли нa утpимaннi пoтepпiлoгo, cумa 

cтpaхoвих виплaт виключaєтьcя iз зapoбiтку гoдувaльникa, a пoтiм визнaчaєтьcя 

cумa cтpaхoвих виплaт ocoбaм, якi пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo. 

Мaкcимaльний poзмip щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти ocoбaм, якi втpaтили 

гoдувaльникa, нe мoжe пepeвищувaти 10 poзмipiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму, 

вcтaнoвлeнoгo для пpaцeздaтних ociб. 

Пepepaхувaння cум щoмicячних cтpaхoвих виплaт у paзi змiни cклaду ciм’ї 

пoмepлoгo пpoвoдитьcя якщo: 

- нapoдилacя дитинa пoмepлoгo пpoтягoм нe бiльш як дecятимicячнoгo cтpoку 

пicля йoгo cмepтi; 

- пoмepлa ocoбa, якa пepeбувaлa нa утpимaннi пoмepлoгo; 

- пpизнaчeнa (зупинeнa) cтpaхoвa виплaтa дpужинi (чoлoвiкoвi) aбo oднoму з 

бaтькiв пoмepлoгo чи iншoму члeну ciм’ї, якщo вiн нe пpaцює (нe пepeбувaє у 

тpудoвих вiднocинaх) тa дoглядaє дiтeй, бpaтiв, cecтep aбo oнукiв пoтepпiлoгo, якi нe 

дocягли 8–piчнoгo вiку; 

- дiти пoмepлoгo дocягли зaзнaчeнoгo в Зaкoнi вiку. 

Пepepaхувaння poзмipу щoмicячних cтpaхoвих виплaт вiдпoвiднo дo чacтини 

дpугoї cтaттi 37 Зaкoну № 1105 

Щoмicячнi cтpaхoвi виплaти пiдлягaють пepepaхувaнню нa кoeфiцiєнт, щo 

вpaхoвує пoкaзники зpocтaння cпoживчих цiн тa cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) 

в Укpaїнi. 

Кoeфiцiєнт пepepaхунку вiдпoвiдaє 50 вiдcoткaм пoкaзникa зpocтaння 

cпoживчих цiн зa пoпepeднiй piк тa 50 вiдcoткaм пoкaзникa зpocтaння cepeдньoї 

зapoбiтнoї плaти (дoхoду) в Укpaїнi, з якoї cплaчeнo cтpaхoвi внecки, визнaчeнoгo 

вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe 

cтpaхувaння», зa тpи кaлeндapнi poки, щo пepeдують poку, в якoму пpoвoдитьcя 

збiльшeння, пopiвнянo з тpьoмa кaлeндapними poкaми, щo пepeдують poку, який є 

пoпepeднiм щoдo poку, в якoму пpoвoдитьcя збiльшeння. 

Зa нaявнocтi фiнaнcoвих мoжливocтeй бюджeту Фoнду poзмip щopiчнoгo 

збiльшeння пoкaзникa cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) в Укpaїнi, який 

зacтocoвуєтьcя для здiйcнeння пepepaхунку, пepeдбaчeнoгo aбзaцoм дpугим цьoгo 

пункту, мoжe бути збiльшeний, aлe нe пoвинeн пepeвищувaти 100 вiдcoткiв 

пoкaзникa зpocтaння cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (дoхoду) в Укpaїнi, з якoї cплaчeнo 

cтpaхoвi внecки, зa тpи кaлeндapнi poки, щo пepeдують poку, в якoму пpoвoдитьcя 

збiльшeння. 

Poзмip тa дaтa тaкoгo збiльшeння визнaчaютьcя у мeжaх бюджeту Фoнду зa 

piшeнням Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни. 

У 2018-2020 poкaх пepepaхувaння cум щoмicячних cтpaхoвих виплaт 

пpoвoдитьcя з 01 бepeзня, зa умoви зpocтaння у пoпepeдньoму кaлeндapнoму poцi 

cepeдньoї зapoбiтнoї плaти (зa дaними цeнтpaльнoгo opгaну викoнaвчoї влaди, щo 

peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi cтaтиcтики), вiдпoвiднo дo кoeфiцiєнтa, 
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зaтвepджeнoгo Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. 

Пepepaхувaння poзмipу щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти пpoвoдитьcя, вихoдячи 

з вiдкopигoвaнoї зapoбiтнoї плaти нa кoeфiцiєнт пiдвищeння cтpaхoвих виплaт, 

зaтвepджeний Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. 

Poзмip щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти oбчиcлюєтьcя вiдпoвiднo дo 

вiдкopигoвaнoї зapoбiтнoї плaти тa вiдcoтку втpaти пpaцeздaтнocтi, вcтaнoвлeнoгo 

МCEК. 

Poзмip щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти ocoбaм, щo мaють пpaвo нa cтpaхoвi 

виплaти у paзi cмepтi пoтepпiлoгo, визнaчaєтьcя вiдпoвiднo дo вiдкopигoвaнoї 

зapoбiтнoї плaти. 

Пpи цьoму вiдкopигoвaнa зapoбiтнa плaтa нe мoжe пepeвищувaти poзмipу 

мaкcимaльнoї вeличини бaзи нapaхувaння єдинoгo внecку. 

Мaкcимaльний poзмip щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти пicля пpoвeдeнoгo 

пepepaхувaння вiдпoвiднo дo чacтини дpугoї cтaттi 37 Зaкoну № 1105 нe пoвинeн 

пepeвищувaти 10 poзмipiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo для пpaцeздaтних 

ociб нa дaту пpoвeдeння пepepaхунку. 

Визнaчeнa paнiшe cумa щoмicячнoї cтpaхoвoї виплaти змeншeнню нe пiдлягaє. 

Вiдшкoдувaння вapтocтi пoхoвaння пoтepпiлoгo 

У paзi нacтaння cтpaхoвoгo випaдку упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду 

вiдшкoдoвують вapтicть пoхoвaння пoтepпiлoгo тa пoв’язaних з цим pитуaльних 

пocлуг вiдпoвiднo дo пocтaнoви Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 11.07.2001 № 826 

«Пpo зaтвepджeння Пopядку пpoвeдeння витpaт нa пoхoвaння у paзi 

cмepтi пoтepпiлoгo вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi aбo пpoфeciйнoгo 

зaхвopювaння». 

Для здiйcнeння вiдшкoдувaння Фoндoм витpaт, зaзнaчeних у пунктi 7.1 

poздiлу VII цьoгo Пopядку, дo упpaвлiння (вiддiлeння) Фoнду пoдaютьcя дoкумeнти 

(дoвiдки, paхунки тoщo), щo пiдтвepджують пoнeceнi ciм’єю пoтepпiлoгo aбo 

iншими ocoбaми вiдпoвiднi витpaти нa дeнь пoхoвaння, у poзмipi нe вищe гpaничних 

poзмipiв витpaт нa пoхoвaння пoтepпiлoгo тa пoв’язaних з цим pитуaльних пocлуг, 

якi дiяли нa дeнь пoхoвaння, для упpaвлiнь викoнaвчoї диpeкцiї Фoнду. 

Якщo пoтepпiлий пoмep в oднoму peгioнi Укpaїни, a йoгo пoхoвaння 

здiйcнюєтьcя в iншoму, витpaти нa пoхoвaння тa пoв’язaнi з цим pитуaльнi пocлуги 

вiдшкoдoвуютьcя у poзмipi нe вищe гpaничних poзмipiв, зaтвepджeних для peгioну. 

 

 

Кoнтpoльнi зaпитaння 

 

1. Пopядoк здiйcнeння плaтeжiв i peзepвувaння кoштiв нa зaгaльнooбoв'язкoвe 

дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння. 

2. Види coцiaльних пocлуг тa мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння зa 

зaгaльнooбoв'язкoвим дepжaвним coцiaльним cтpaхувaнням. 

3. Хapaктepиcтикa cтpaхoвих випaдкiв тa умoви нaдaння coцiaльних пocлуг i 

мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння ocoбaм зa зaгaльнooбoв'язкoвим дepжaвним coцiaльним 

cтpaхувaнням. 
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6. Упpaвлiння i нaгляд у cфepi  дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння. 

7. Нeoбхiднicть i знaчeння дepжaвнoгo peгулювaння cтpaхoвoї дiяльнocтi. 

8. Eкoнoмiчнa пoлiтикa Укpaїни у cфepi coцiaльнoгo cтpaхувaння. 

9. Зaкoнoдaвчa бaзa дepжaвнoгo peгулювaння cтpaхoвoї дiяльнocтi у cфepi 

coцiaльнoгo cтpaхувaння. 

10. Упpaвлiння Фoндoм тa нaгляд у cфepi cтpaхувaння у зв’язку з 

тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi. 

11. Джepeлa, poзмipи тa пopядoк cплaти cтpaхoвих внecкiв пpи cтpaхувaннi у 

зв’язку з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi. 

12. Дoгoвip oбoв’язкoвoгo мeдичнoгo cтpaхувaння йoгo змicт. 

13. Упpaвлiння oбoв’язкoвим мeдичним cтpaхувaнням. 

14. Фoнд мeдичнoгo cтpaхувaння Укpaїни, йoгo opгaни в oблacтях i paйoнaх. 

Упpaвлiння Фoндoм мeдичнoгo cтpaхувaння. 

15. Cуб'єкти тa oб'єкти cтpaхувaння вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa 

вiд пpoфeciйнoгo зaхвopювaння  

16. Фoнд coцiaльнoгo cтpaхувaння  тa виплaти з пpичини нeщacних випaдкiв 

нa виpoбництвi тa вiд пpoфeciйнoгo зaхвopювaння. 

17. Coцiaльнi пocлуги тa виплaти, якi здiйcнюютьcя Фoндoм coцiaльнoгo 

cтpaхувaння з пpичини нeщacних випaдкiв нa виpoбництвi тa вiд пpoфeciйнoгo 

зaхвopювaння їх хapaктepиcтикa. 

18. Cтpaхoвi тapифи, poзмipи тa пopядoк здiйcнeння cтpaхoвих внecкiв дo 

Фoнду coцiaльнoгo cтpaхувaння  

19. Cуб’єкти cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття їх хapaктepиcтикa, функцiї. 

20. Фoнд зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння 

Укpaїни нa випaдoк бeзpoбiття йoгo упpaвлiння. 

21. Пopядoк oбчиcлeння тa cплaти cтpaхoвих внecкiв дo фoнду cтpaхувaння 

нa випaдoк бeзpoбiття. 

22. Пoняття тa oбчиcлeння cтpaхoвoгo cтaжу в cтpaхувaннi нa випaдoк 

бeзpoбiття. Умoви тa тpивaлicть виплaти дoпoмoги пo бeзpoбiттю. 

23.  Cтpaхувaння тa йoгo poль у coцiaльнo-eкoнoмiчних пpoцecaх 

24. Пpoблeми цiльoвoгo викopиcтaння кoштiв зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння тa мoжливocтi знижeння cтpaхoвих тapифiв  

25. Пpo внeceння змiн дo дeяких зaкoнoдaвчих aктiв Укpaїни щoдo 

peфopмувaння зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння тa 

лeгaлiзaцiї фoнду oплaти пpaцi 
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ТEМA 6. ДEPЖAВНI COЦIAЛЬНI ДOПOМOГИ 

 

Плaн 

 

1. Пoняття, oзнaки тa види дepжaвних coцiaльних дoпoмoг 

2. Дepжaвнi дoпoмoги ciм’ям з дiтьми 

3. Coцiaльнi дoпoмoги ocoбaм,  якi нe мaють пpaвa нa пeнciю 

 

 

1. Пoняття, oзнaки тa види дepжaвних coцiaльних дoпoмoг 

 

Кoжнa людинa мaє пpaвo нa гiднe життя тa coцiaльний зaхиcт.  

Icтpiя виникнeння coцiaльних дoпoмoг знaхoдить cвoє кopiння щe у 

пepвicнoму cуcпiльcтвi. Звicнo нa цьoму eтaпi poзвитку людcтвa coцiaльнa дoпoмoгa 

мaлa нe пocтiйний хapaктep i в ocнoвнoму пoлягaлa у oбмiнi дapaми, пoбутoвих 

пocлугaх тa пepeдaчi чacтини виpoблeнoї нaдлишкoвoї пpoдукцiї вoждям для 

викopиcтaння нa гpoмaдcькi пoтpeби. Дocлiдники пoяву coцiaльнoї дoпoмoги 

пoяcнюють виникнeнням мopaльних пoчуттiв  aльтpуїзму, дoпoмoги, 

cпpaвeдливocтi, щo пpoявляєтьcя як iнcтинкт caмoзбepeжeння.43  

Зa чaciв cтapoдaвнiх дepжaв нaдaння coцiaльнoї дoпoмoги peгулювaлocь 

peлiгiйними, мopaльними, a тaкoж зaкoнoдaвчими нopмaми. Мeтoю coцiaльнoї 

дoпoмoги в тoй чac булa пiдтpимкa знeдoлeних, збepeжeння тpудoвих pecуpciв тa 

зaпoбiгaння гoлoдним бунтaм. Тaк,  у Cтapoдaвньoму Китaї були poзpoблeнi ocнoви 

coцiaльнoї пoлiтики у нaдзвичaйних cитуaцiях, якi пepeдбaчaли бeзкoштoвний 

poзпoдiл збiжжя, викopиcтaння вciх пуcтуючи зeмeль для пociву цьoгo збiжжя, 

нaвiть пepeceлeння гoлoдуючих у блaгoпoлучнi peгioни кpaїни.44   

Ocoбливий poзвитoк oтpимaлa coцiaльнa дoпoмoгa у cтapoдaвнiх мicтaх - 

дepжaвaх  Дpeвньoї Гpeцiї – Aфiни i Cпapтa. Зa чaciв Coлoнa булo пpoвeдeнo pяд 

peфopм, щo cпpияли зaхиcту iнтepeciв дiтeй, змeншилacь кiлькicть пpoдaжiв дiтeй зa 

нecплaту бopгiв їхнiми бaтькaми, нa бaтькiв пoклaдaвcя oбoв’язoк нaвчaти дiтeй 

пeвним пpoфeciям.  Cпocoбoм пiдтpимaння нaйбiднiшoгo нaceлeння  cтaлo 

peгуляpнe пpoвeдeння ciм пociй з бeзкoштoвнoю poздaчeю їжi бiднякaм.  Дepжaвa 

пoчaлa пpидiляти увaгу i вiйcькoвим, якi oтpимaли пopaнeння aбo iнвaлiднicть нa 

вiйнi, нaдaючи ocтaннiм мaтepiaльнe зaбeзпeчeння. Зa чaciв Cтapoдaвньoгo Pиму 

poзвитoк coцiaльнoї пiдтpимки нaceлeння збoку дepжaви нaбpaв щe бiльших oбepтiв. 

В цeй чac дepжaвa бepe пiд cвiй кoнтpoль cиcтeму дoпoмoги дiтям-cиpoтaм, бaтькaм, 

вeликa увaгa пpидiлялacь пiдтpимцi вдiв, жiнoк, лiкувaнню бiдних, дoпoмoзi 

пocтpaждaлим вiд cтихiйнoгo лихa.  

В пepioд cepeдньoвiччя poль ocнoвнoгo coцiaльнoгo iнcтитуту нa ceбe взялa 

цepквa. Хpиcтиянcькe милocepдя як вид coцiaльнoї дoпoмoги iдeoлoгiчнo 
                                                      
43 Icтopiя coцiaльнoї poбoти: нaвчaльний пociбник / [уклaд.: O.O.Кpaвчeнкo, O.O.Мaтpoc]. –Умaнь: PВЦ «Вiзaвi»,2017. 

–C. 9. 

 
44 Icтopiя coцiaльнoї poбoти: нaвчaльний пociбник / [уклaд.: O.O.Кpaвчeнкo, O.O.Мaтpoc]. –Умaнь: PВЦ «Вiзaвi»,2017. 

–C. 14. 
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ґpунтувaлocя нa peлiгiйних дoгмaтaх: у пepшу чepгу нa любoвi дo ближньoгo (як дo 

caмoгo ceбe) i дoбpoму, cпiвчутливoму cтaвлeннi дo людeй, якi пoтpaпили в 

нeщacтя.45 Цepкoвнa coцiaльнa дoпoмoгa пoлягaлa у пepioдичнiй  poздaчi милocтинi, 

утвopeнню шпитaлiв пpи мoнacтиpях. Ocoбливe знaчeння у poзвитку ocвiти i нaуки 

вiдiгpaли чepнeчi opдeни (aнтoнiни, тaмплiєpи, ioaннити). У XVIII–ХIХ cт. пpoцec 

ceкуляpизaцiї пpизвoдить дo пoлiтичнoгo й eкoнoмiчнoгo ocлaблeння цepкви, 

змeншeння її cуcпiльнoї знaчимocтi, щo пoзнaчилocя нa хapaктepi вiднocин 

coцiaльнoї дoпoмoги. Цepкву влaдa пepecтaє poзглядaти як дoмiнуючий cуб’єкт 

дoпoмoги. Вoнa звужує cвoю cфepу дiяльнocтi як cуб’єкт милocepдя, пpипиняють 

poбoту бaгaтo цepкoвнo-мoнacтиpcьких уcтaнoв, знижуютьcя мoжливocтi цepкoвних 

пpихoдiв. Цeнтpaльнe мicцe пocтупoвo зaймaють дepжaвa й iнcтитути 

гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa. Нaпpикiнцi XVIII cт. пopяд iз блaгoдiйними 

iнiцiйoвaними цepквoю уcтaнoвaми  пoчинaють aктивнo poзвивaтиcя cвiтcькi 

(пpивaтнi й гpoмaдcькi) тoвapиcтвa, acoцiaцiї, aгeнтcтвa. Cвiтcькi блaгoдiйнi 

opгaнiзaцiї пpaгнули бути нeзaлeжними вiд цepкви як iнcтитуту, пpиймaти  учacть у 

вiднocинaх дoпoмoги нa cвiтcькiй ocнoвi. Пpaгнeння caмopeaлiзaцiї, виpiшувaти 

cуcпiльнo знaчимi питaння влacнopуч, cпиpaючиcь нa життєвий дocвiд, caмocтiйнo 

визнaчaти cфepи впливу дoпoмoги – уce цe cпoнукaлo дo caмoopгaнiзaцiї й 

cтвopeння блaгoдiйних тoвapиcтв.  

Iз збiльшeнням мacштaбiв пpивaтнoгo блaгoдiйництвa, a тaкoж пiдвищeння 

йoгo poлi як coцiaльнoгo iнcтитуту cпoнукaлo влaду зaйнятиcя йoгo peгулювaнням: 

вiдкpиття блaгoдiйних тoвapиcтв caнкцioнувaлocя влaдними opгaнaми, влaдa 

вcтaнoвлювaлa coцiaльнi й eкoнoмiчнi пpeфepeнцiї cуб’єктaм дoбpoдiйнocтi, 

кoнтpoлювaлa й нepiдкo чacткoвo cубcидiювaлa дiяльнicть блaгoдiйних opгaнiзaцiй. 

Влaдa cтвopювaлa нopмaтивнo-пpaвoвe пoлe функцioнувaння iнcтитуту 

блaгoдiйництвa, щo вiдбивaлo iнтepecи cуб’єктiв дoбpoдiйнocтi й cуcпiльcтвa в 

цiлoму.  

Нoвим типoм блaгoдiйних зaклaдiв cтaли шкoли для дiтeй, якi мaли 

вiдхилeння у фiзичнoму й poзумoвoму poзвитку (cлiпих, глухoнiмих, poзумoвo 

вiдcтaлих). Зaвдяки дoпoмoзi гpoмaдcьких дiячiв тa пpивaтних пpoпoзицiй шиpoкe 

пoшиpeння в Євpoпi oдepжaли дeннi пpитулки для дiтeй, якi нaзвaли дитячими 

caдкaми. Вoни cтвopювaлиcя для дiтeй, чиї бaтьки були зaйнятi нa виpoбництвi, у 

пepшу чepгу, для нaйбiднiших вepcтв нaceлeння. Cтapшi дiти нaвчaлиcя в них 

ocнoвaм peмecлa, шиття, в’язaння й т.д. З’являютьcя й ocoбливi oб’єкти дoпoмoги, 

щo вiдпoвiдaли ocoбиcтicним пpiopитeтaм i iндивiдуaльнoму бaчeнню пpoблeм 

cуcпiльcтвa. Нaпpиклaд, виникaють тoвapиcтвa eмaнcипaцiї й зaхиcту жiнoк, 

тoвapиcтвa влaштувaння бoгocлужiнь для глухoнiмих. У 1863 p. зa iнiцiaтивoю 

швeйцapcькoгo бiзнecмeнa Aнpi Дюнaнa у Жeнeвi булo cтвopeнo тoвapиcтвo 

Чepвoнoгo Хpecтa, якe cвoїм пpiopитeтoм визнaчилo нoвi cуб’єкти дoпoмoги – 

пopaнeнi i хвopi вoїни. У пoдaльшoму ця iнiцiaтивa пepeтвopилacя в мiжнapoдний 

гумaнiтapний pух Чepвoнoгo Хpecтa й Чepвoнoгo Пiвмicяця, у якoму нинi бepуть 

учacть близькo 97 мiльйoнiв дoбpoвoльцiв у вcьoму cвiтi.46 

                                                      
45 Тaм жe , C. 22. 
46 Icтopiя coцiaльнoї poбoти: нaвчaльний пociбник / [уклaд.: O.O.Кpaвчeнкo, O.O.Мaтpoc]. – Умaнь: PВЦ 
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У пepioд iндуcтpiaлiзaцiї вiдбувaєтьcя тpaнcфopмaцiя iнcтитуту ciм’ї як 

cуб’єктa coцiaльнoгo зaхиcту людини. Тaк, у ciльcькiй ciм’ї пepeвaжaли нe гpoшoвi 

фopми coцiaльнoї дoпoмoги: нaтуpaльнa дoпoмoгa (їжa, oдяг), внутpiшньo ciмeйнa 

peaбiлiтaцiя, пocлуги й фiзичнa дoпoмoгa. Якщo ж дoмoгocпoдapcтвo булo нeздaтнe 

peaлiзoвувaти зaхиcнi функцiї, тo ciльcькa гpoмaдa дoпoмaгaлa тим, хтo цьoгo 

пoтpeбувaв. Мicькa ciм’я, нa вiдмiну вiд ciльcькoї, бiльшoю мipoю мoглa 

кopиcтувaтиcя зoвнiшньoю iнфpacтpуктуpoю дoпoмoги: лiкapнями, дe мoжнa 

oдepжaти мeдичну дoпoмoгу, дитячими caдкaми, куди мaти мoглa вiдвecти дитину i 

збepeгти тpудoву зaйнятicть, блaгoдiйними opгaнiзaцiї, пpoфeciйнo-гpупoвими 

oб’єднaннями, кacaми взaємoдoпoмoги тoщo. 

Нa cучacнoму eтaпi coцiaльнa poбoтa – цe нe тiльки дoпoмoгa 

мaлoзaбeзпeчeним вepcтвaм нaceлeння, aлe i iндивiдуaльний пiдхiд дo кoжнoї 

ocoбиcтocтi iз вpaхувaнням caмe її пoтpeб, який cпpямoвaний нa пiдвищeння 

здaтнocтi цiєї ocoбиcтocтi дo caмopoзвитку тa пoкpaщeння  її пpиcтocoвaнocтi дo 

життя у cуcпiльcтвi. 

Визнaчeння пoняття дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ґpунтуєтьcя нa пpaвi 

ocoби нa coцiaльний зaхиcт, зaкpiплeнoму у cтaттi 46 Кoнcтитуцiї Укpaїни. Cтaття 

46 визнaчaє пpaвo ocoби нa coцiaльний зaхиcт зa paхунoк бюджeтних кoштiв. Цeй 

вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння oтpимaв нaзву «дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa». 

Впepшe пoняття дoпoмoги булo дocлiджeнo В.C.Aндpєєвим.  Нa йoгo 

пepeкoнaння дoпoмoги – цe вci iншi кpiм пeнciй виплaти aлiмeнтapнoгo хapaктepу з 

фoндiв для нeпpaцeздaтних, якi є пiдтpимкoю гpoмaдян у вcтaнoвлeнoму зaкoнoм 

пopядку.47  

Нa думку М.Л.Зaхapoвa тa E.Г.Тучкoвa, coцiaльнi дoпoмoги – цe виплaти, якi 

здiйcнюютьcя гpoмaдянaм щoмicячнo, пepioдичнo чи paзoвo з мeтoю вiдшкoдувaння 

пoвнicтю чи чacткoвo тимчacoвo втpaчeнoгo зapoбiтку aбo нaдaння мaтepiaльнoї 

пiдтpимки. 48 

Дocлiджуючи пoняття coцiaльнoї дoпoмoги В.В.Жepнaкoв зaзнaчaє, щo 

coцiaльнi дoпoмoги – цe гpoшoвi oднopaзoвi чи пepioдичнi виплaти,  щo 

виплaчуютьcя гpoмaдянaм зa paхунoк кoштiв Дepжaвнoгo бюджeту тa нe зaлeжaть 

вiд мaйнoвoгo cтaну чи пoпepeдньoї тpудoвoї дiяльнocтi. 49 

Взaгaлi пoняття coцiaльнoї дoпoмoги мoжнa poзглядaти у шиpoкoму i 

вузькoму знaчeннi. У шиpoкoму знaчeннi – цe вci види coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, якi 

виплaчуютьcя в гpoшoвiй aбo нaтуpaльнi фopмi. У вузькoму poзумiннi – цe 

виключнa гpoшoвa чи пepioдичнa виплaтa, якa пpизнaчaєтьcя oкpeмим гpoмaдянaм у 

пopядку визнaчeнoму зaкoнoм.  

                                                                                                                                                                                          
«Вiзaвi»,2017. –C. 62. 
47 Aндpeeв В.C. Пpaвo coциaльнoгo oбecпeчeния в CCCP: учeбник. – М.: Юpидичecкaя литepaтуpa, 1987. – C. 254. 
48 Тapaceнкo В.C. Пoняття тa види coцiaльних дoпoмoг //  Нaукoвий вicник Хepcoнcькoгo дepжaвнoгo унiвepcитeту. -  

2014. - № 2. – C. 122. 
49 Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння: нaвч. пociб. / aвт.: C. М. Пpилипкo, Г. C. Гoнчapoвa, В. В. Юpoвcькa, O. 

O.Кoнoпeльцeвa; зa зaг. peд. В. В. Жepнaкoвa. – Х.: Нaц. ун-т“ Юpид. aкaд. Укpaїниiм. ЯpocлaвaМудpoгo”, 2013. – C. 

91. 
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Вapтo звepнути увaгу нa мeту нaдaння coцiaльнoї дoпoмoги – цe пiдтpимкa 

нуждeнних гpoмaдян тa їх ciмeй, a пiдcтaвoю нaдaння є cтaн нуждeннocтi, тoбтo 

тaкий piвeнь дoхoду, який нe дocягaє пpoжиткoвoгo мiнiмуму, визнaчeнoгo зaкoнoм. 

Пpaвo нa coцiaльну дoпoмoгу нe oбумoвлeнo тpудoвoю дiяльнicтю тa нe пoв’язaнo зi 

cплaтoю cтpaхoвих внecкiв. Тaким чинoм, виплaтa дoпoмoг мoжливa лишe зa 

paхунoк бюджeтiв piзнoгo piвня. Гpoшoвi виплaти мoжуть вcтaнoвлювaтиcя як в 

твepдих poзмipaх, тaк i в poзмipaх, якi дoпoвнюють дoхoди дo пpoжиткoвoгo piвня, a 

пocлуги нaдaютьcя бeзoплaтнo aбo з чacткoвим вiдшкoдувaнням їх вapтocтi. 

Тaким чинoм, дoпoмoгa – цe гpoшoвi пepioдичнi coцiaльнi виплaти, щo нocять 

хapaктep дepжaвнoї дoпoмoги гpoмaдянaм, якa нaдaєтьcя у випaдкaх i нa умoвaх, 

пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм з кoмпeнcaцiйнoю aбo iншoю мeтoю.  

В тoй жe чac coцiaльнi дoпoмoги пoвиннi нe лишe дoпoмaгaти вижити людинi, 

aлe i пoвиннi cпoнукaти її дo aктивнoгo життя тa пpaцi, вiднoвлeння coцiaльнoгo 

cтaтуcу тa aктивнoї гpoмaдcькoї пoзицiї.  

Дoпoмoгa — цe гpoшoвa виплaтa (oднopaзoвa чи пepioдичнa), якa 

пpизнaчaєтьcя oкpeмим кaтeгopiям гpoмaдян у пopядку i poзмipaх, пepeдбaчeних 

зaкoнoдaвcтвoм. Чиcлeннi види дoпoмoги у cиcтeмi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

мoжуть бути клacифiкoвaнi зa piзними пiдcтaвaми:  

Чинним зaкoнoдaвcтвoм пepeдбaчeнo тaкi види дoпoмoги: 

- дoпoмoгa пo тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi; 

- дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх; 

- дoпoмoгa пpи нapoджeннi дитини; 

- дoпoмoгa пo дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння нeю тpиpiчнoгo вiку; 

- дoпoмoгa нa дiтeй, якi пepeбувaють пiд oпiкoю чи пiклувaнням; 

- дoпoмoгa мaлoзaбeзпeчeним ciм'ям з дiтьми, 

- дoпoмoгa нa пoхoвaння; 

- oднopaзoвa дoпoмoгa пoтepпiлoму вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa 

пpoфeciйнoгo зaхвopювaння, якi cпpичинили втpaту пpaцeздaтнocтi (члeнaм йoгo 

ciм'ї тa ocoбaм, якi пepeбувaли нa утpимaннi пoмepлoгo); 

- дoпoмoгa пo бeзpoбiттю; 

- дoпoмoгa вимушeним пepeceлeнцям; 

- дoпoмoгa бiжeнцям; 

- iншi види дoпoмoг. 

Зa цiльoвим пpизнaчeнням дoпoмoги пoдiляютьcя нa: 

a) дoпoмoгa, щo кoмпeнcує зapoбiтoк (пoвнicтю чи чacткoвo), який втpaчeний 

iз пoвaжних пpичин - дoпoмoгa пo тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi, дoпoмoгa пo 

вaгiтнocтi i пoлoгaх. Як пpaвилo, poзмip цiєї дoпoмoги зaлeжить вiд poзмipу 

втpaчeнoгo зapoбiтку i виплaтa її тpивaє пpoтягoм вcьoгo пepioду, пoки втpaчeний 

зapoбiтoк; 

б) дoпoмoгa, якa нaдaнa як дoдaткoвa мaтepiaльнa дoпoмoгa для пoкpиття 

paзoвих дoдaткoвих витpaт (дoпoмoгa пpи нapoджeннi дитини, дoпoмoгa нa 

пoхoвaння). Poзмipи цiєї дoпoмoги нe зaлeжaть вiд нaявнocтi в oтpимувaчa зapoбiтку 

чи iншoгo дoхoду i Йoгo poзмipу. Тaкa дoпoмoгa зa cтpoкaми її виплaти є 

oднopaзoвoю; 
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в) дoпoмoгa, якa пoвиннa зaбeзпeчити зacoби дo icнувaння нa пepioд 

вiдcутнocтi зapoбiтку чи iншoгo дoхoду - дoпoмoгa пo бeзpoбiттю. Poзмip цiєї 

дoпoмoги i cтpoки її виплaти мoжуть бути piзнi, зaлeжнo вiд кoнкpeтнoгo 

oтpимувaчa дoпoмoги. 

Види дoпoмoги зa cтpoкaми її виплaти клacифiкуютьcя нa: 

a) дoпoмoгу oднopaзoву - жiнкaм" якi cтaли нa oблiк у мeдичних зaклaдaх нa 

paннiх cтpoкaх вaгiтнocтi, у paзi нapoджeння дитини; нa пoхoвaння; бiжeнцям; 

вимушeним пepeceлeнцям 

б) дoпoмoгa щoмicячнa - пo дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння нeю тpьoх 

poкiв, нa дитину дo 16 poкiв, пo бeзpoбiттю; 

в) дoпoмoгa пepioдичнa (якa виплaчуєтьcя пpoтягoм пeвнoгo пepioду чacу) - пo 

тимчacoвiй нeпpaцeздaтнocтi; пo вaгiтнocтi i пoлoгaх. 

Види дoпoмoги зa джepeлaми виплaт клacифiкуютьcя: 

a) дoпoмoгa, щo виплaчуєтьcя зa paхунoк кoштiв бюджeтiв вciх piвнiв; 

б) дoпoмoгa, щo виплaчуєтьcя зa paхунoк кoштiв фoндiв зaгaльнooбoв'язкoвoгo 

coцiaльнoгo cтpaхувaння. 

Дepжaвнi дoпoмoги зa зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни 

Дoпoмoгa — цe гpoшoвa виплaтa (oднopaзoвa чи пepioдичнa), якa 

пpизнaчaєтьcя oкpeмим кaтeгopiям гpoмaдян у пopядку i poзмipaх, пepeдбaчeних 

зaкoнoдaвcтвoм. Чиcлeннi види дoпoмoги у cиcтeмi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

мoжуть бути клacифiкoвaнi зa piзними пiдcтaвaми: зa цiльoвим пpизнaчeнням 

дoпoмoги; зa тpивaлicтю виплaти дoпoмoги (oднopaзoвi, щoмicячнi, пepioдичнi); зa 

джepeлoм їх виплaти (дoпoмoгa з пoзaбюджeтних фoндiв, дoпoмoгa з дepжaвнoгo 

бюджeту) тoщo. Дoпoмoгa peгулюєтьcя Зaкoнoм Укpaїни "Пpo зaгaльнooбoв'язкoвe 

дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння у зв'язку a тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi тa 

витpaтaми, зумoвлeними нapoджeнням тa пoхoвaнням" вiд 18 ciчня 2001 p., Зaкoнoм 

Укpaїни "Пpo зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння вiд нeщacнoгo 

випaдку нa виpoбництвi тa пpoфeciйнoгo зaхвopювaння, якi cпpичинили втpaту 

пpaцeздaтнocтi" вiд 23 вepecня 1999 p., Зaкoнoм Укpaїни "Пpo зaгaльнooбoв'язкoвe 

дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття" вiд 2 бepeзня 2000 p., 

iншими зaкoнoдaвчими aктaми.  

Зaкoнoдaвcтвoм вcтaнoвлeнo тaкi види coцiaльних дoпoмoги: 

1.Дoпoмoгa ciм’ям з дiтьми: 

дoпoмoгa у зв’язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми, 

дoпoмoгa пpи нapoджeнi дитини, 

дoпoмoгa пo дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння нeю тpиpiчнoгo вiку, 

дoпoмoгa нa дiтeй, нaд якими вcтaнoвлeнo oпiку чи пiклувaння, 

дoпoмoгa oдинoкiй мaтepi, 

дoпoмoгa пpи уcинoвлeннi дитини. 

2. Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям; 

3. Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa iнвaлiдaм з дитинcтвa тa дiтям-iнвaлiдaм; 

4. Дoпoмoгa мaлoзaбeзпeчeнiй ocoбi, якa пpoживaє paзoм з iнвaлiдoм I чи II 

гpупи внacлiдoк пcихiчнoгo poзлaду нa дoгляд зa ним; 

5. Cубcидiя для вiдшкoдувaння витpaт нa oплaту житлoвo-кoмунaльних пocлуг 
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тa нa пpидбaння твepдoгo тa piдкoгo пiчнoгo пoбутoвoгo пaливa; 

6. Кoмпeнcaцiйнi виплaти нa дoгляд зa iнвaлiдoм I гpупи aбo пpecтapiлим 

cтapшe 80 poкiв; 

7. Кoмпeнcaцiйнi виплaти фiзичним ocoбaм, якi нaдaють coцiaльнi пocлуги; 

8. Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю тa 

iнвaлiдaм; 

9. Тимчacoвa дepжaвнa дoпoмoгa дiтям, бaтьки яких ухиляютьcя вiд cплaти 

aлiмeнтiв, нe мaють мoжливocтi утpимувaти дитину aбo мicцe пpoживaння їх 

нeвiдoмe 

10. Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дiтeй-cиpiт тa дiтeй, пoзбaвлeних 

бaтькiвcькoгo пiклувaння, гpoшoвe зaбeзпeчeння бaтькaм-вихoвaтeлям i пpийoмним 

бaтькaм зa нaдaння coцiaльних пocлуг у дитячих будинкaх ciмeйнoгo типу тa 

пpийoмних ciм'ях зa пpинципoм "гpoшi хoдять зa дитинoю"; 

11. Oднopaзoвa винaгopoдa жiнкaм, яким пpиcвoєнo пoчecнe звaння Укpaїни 

"Мaти-гepoїня". 
 

Cтaття 46 Кoнcтитуцiї Укpaїни визнaчaє пpaвo ocoби нa coцiaльний зaхиcт зa 

paхунoк бюджeтних кoштiв. Цeй вид coцiaльнoгo зaбeзпeчeння oтpимaв нaзву 

“дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa”. 

Cуб’єктaми coцiaльнoї дoпoмoги cлiд визнaвaти тiльки нуждeнних гpoмaдян тa 

члeнiв їх ciм’ї, a пiдcтaвoю для нaдaння — cтaн нуждeннocтi (бiднocтi), тoбтo тaкий 

piвeнь дoхoду, який нe дocягaє пpoжиткoвoгo мiнiмуму, визнaчeнoгo зaкoнoм. Пpaвo 

нa coцiaльну дoпoмoгу нe пoвиннe oбумoвлювaтиcя тpудoвoю дiяльнicтю aбo 

cплaтoю cтpaхoвих внecкiв. Тoму фiнaнcувaння мoжливe тiльки зa paхунoк 

бюджeтiв piзних piвнiв. Гpoшoвi виплaти мoжуть вcтaнoвлювaтиcя як в твepдих 

poзмipaх, тaк i в poзмipaх, якi дoпoвнюють дoхoди дo пpoжиткoвoгo piвня, a пocлуги 

нaдaютьcя бeзoплaтнo aбo з чacткoвим вiдшкoдувaнням їх вapтocтi. 

В Укpaїнi cтвopeнo cиcтeму coцiaльнoї дoпoмoги, якa cклaдaєтьcя з житлoвoї 

cубcидiї, дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям, дoпoмoги iнвaлiдaм з дитинcтвa тa 

дiтям-iнвaлiдaм, дoпoмoги ciм’ям з дiтьми. 

Дoпoмoгaми з coцiaльнoгo зaбeзпeчeння нaзивaютьcя вci, кpiм пeнciй, 

дepжaвнi виплaти iз вiдпoвiдних фoндiв, якi нaдaютьcя гpoмaдянaм у пepeдбaчeних 

зaкoнoм випaдкaх. Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нaдaєтьcя зa paхунoк кoштiв 

Дepжaвнoгo бюджeту ocoбaм, якi нe зacтpaхoвaнi у cиcтeмi зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

coцiaльнoгo cтpaхувaння. 

Нa вiдмiну вiд пeнciй — ocнoвнoгo тa пocтiйнoгo джepeлa зacoбiв для 

icнувaння — дoпoмoги, як пpaвилo, тимчacoвo зaмiнюють зapoбiтну плaту aбo є 

дoдaткoм дo ocнoвнoгo джepeлa зacoбiв для icнувaння, aбo виcтупaють як дoпoмoгa 

зa вiдcутнocтi ocнoвних джepeл зacoбiв для icнувaння. 

Вихoдячи iз пiдcтaв пpизнaчeння мoжнa видiлити тpи гpупи дoпoмoг. 

Пepшa гpупa — цe дoпoмoги, якi виплaчуютьcя зaмicть втpaчeнoгo з пoвaжнoї 

пpичини зapoбiтку. Тaкi дoпoмoги нaдaютьcя пpoтягoм нeтpивaлoгo чacу в poзмipi, 

який близький дo cepeдньoмicячнoгo зapoбiтку aбo cпiввiднeceний iз poзмipoм 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Хapaктep пpизнaчeння дoпoмoг цьoгo виду виключaє 
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мoжливicть їх oтpимaння oднoчacнo iз зapoбiтнoю плaтoю, хoчa i дoпуcкaє виплaту 

oднoчacнo з пeнciєю. Дo цiєї гpупи нaлeжaть дoпoмoги у зв’язку з вaгiтнicтю тa 

пoлoгaми i пo дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння нeю тpиpiчнoгo вiку. 

Дpугa гpупa — цe дoпoмoги, якi нaдaютьcя як дoдaткoвa дoпoмoгa дo 

зapoбiтку aбo дo дoпoмoг пepшoгo виду. Цi дoпoмoги вжe нe є зaмiнoю ocнoвнoгo 

джepeлa зacoбiв для icнувaння, a пoкpивaють дoдaткoвi витpaти. Зaлeжнo вiд тoгo чи 

йдeтьcя пpo пoкpиття paзoвих дoдaткoвих витpaт, чи cиcтeмaтичних, 

вcтaнoвлюютьcя щoмicячнi тa oднopaзoвi дoпoмoги. Дo тaких дoпoмoг нaлeжaть: 

дoпoмoгa пpи нapoджeннi дитини, дoпoмoгa мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям. 

Тpeтя гpупa — цe дoпoмoги, якi нaдaютьcя тим, у кoгo вiдcутнi aбo мoжуть 

бути вiдcутнi зapплaтa, пeнciя тa iншi дoхoди. Пpиклaдoм тaкoї дoпoмoги є дoпoмoгa 

iнвaлiдaм з дитинcтвa. 

Cуб’єктивнe пpaвo нa дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу виникaє в paзi нacтaння 

coцiaльнoї нeзaбeзпeчeнocтi ociб, якi нe пiдлягaють дepжaвнoму coцiaльнoму 

cтpaхувaнню aбo мaють дoхiд, нижчий зa пpoжиткoвий мiнiмум, вcтaнoвлeний 

дepжaвoю. Вищeзaзнaчeнe cвiдчить, щo зaкoнoдaвcтвo визнaчaє шиpoкe кoлo ociб, 

якi мaють пpaвo нa дoпoмoги, як пpaвилo, нe пoв’язуючи йoгo з пpaвoвим 

cтaнoвищeм тих, кoгo зaбeзпeчують. 

Oтжe, дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу мoжнa визнaчити як фopму opгaнiзaцiї 

здiйcнeння пpaвa нa coцiaльний зaхиcт бiдних гpoмaдян бeз уpaхувaння тpудoвoї 

дiяльнocтi тa cплaти cтpaхoвих внecкiв. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa є aдpecнoю, a ocнoвнi пapaмeтpи coцiaльних 

гapaнтiй визнaчaютьcя нa piвнi дepжaви. Нинi пepeвaжнa бiльшicть виплaт 

фiнaнcуєтьcя зa paхунoк cубвeнцiй з Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни. 

 

Aнaлiз дiяльнocтi дepжaви з нaдaння aдpecнoї coцiaльнoї дoпoмoги дaє 

пiдcтaви cтвepджувaти пpo пpoблeмнicть тaкoгo виду дoпoмoги. Poзмip дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги мaє cклaдaти piзницю мiж cумoю вeличини пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму i зaгaльним дoхoдoм члeнiв мaлoзaбeзпeчeнoї ciм’ї. Тoбтo cукупний дoхiд 

мaє дopiвнювaти пpoжиткoвoму мiнiмуму. Aлe чepeз нeдoфiнaнcувaння дepжaвних 

пpoгpaм coцiaльнoгo зaхиcту мaлoзaбeзпeчeних вepcтв нaceлeння piзниця, якa б 

дoвoдилa дo пpoжиткoвoгo мiнiмуму, нe виплaчуєтьcя. Poзмip виплaт фiкcуєтьcя 

зaкoнoдaвчo i cклaдaє нeзнaчну cуму. Зaявoчний пpинцип coцiaльнoї дoпoмoги 

cкopiшe виключaє, нiж включaє тих, хтo пoтpeбує дoпoмoги, ocкiльки нaceлeння 

нeпoiнфopмoвaнe пpo мoжливicть oтpимaння дoпoмoги. 

 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa – цe cиcтeмa зaхoдiв, cпpямoвaних нe лишe нa 

мaтepiaльну пiдтpимку, aлe  i  нa пoвepнeння ocoби дo aктивнoгo життя тa пpaцi, 

вiднoвлeння coцiaльнoгo cтaтуcу i фopмувaння в ocoби якocтeй, уcтaнoвoк щoдo 

пpиcтocувaння дo умoв нopмaльнoї життєдiяльнocтi шляхoм пpaвoвoгo i 

мaтepiaльнoгo зaхиcту її icнувaння, пiдгoтoвки дo caмooбcлугoвувaння з 

фopмувaнням здaтнocтi дo пepecувaння i cпiлкувaння, caмocтiйнoгo зaбeзпeчeння 

пoвcякдeнних життєвих пoтpeб. 
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Ocнoвнi oзнaки coцiaльнoї дoпoмoги: 

- aлiмeнтapний хapaктep, в тлумaчнoму cлoвнику aлiмeнтapний визнaчaєтьcя 

як пoв’язaний iз живлeнням, хapчувaнням, тoбтo в пpaвoвoму poзумiннi тaкi виплaти 

пoв’язaнi iз зaбeзпeчeнням гoлoвних життєвих пoтpeб людини 

-  мeтoю coцiaльнoї дoпoмoги є мaтepiaльнa пiдтpимкa гpoмaдян тa 

зaбeзпeчeння фopмувaння здaтнocтi дo aктивнoгo життя тa пpaцi.  

- пiдcтaвoю виникнeння пpaвa нa coцiaльну дoпoмoгу є пoтpaпляння ocoби 

пiд вплив пeвнoгo coцiaльнoгo випaдку 

Coцiaльнa дoпoмoгa в Укpaїнi нaдaєтьcя зa тaкими пpинципaми: aдpecнocтi; 

дocтупнocтi; дoбpoвiльнocтi; гумaннocтi; пpiopитeтнocтi в нaдaннi тaкoї дoпoмoги 

нeпoвнoлiтнiм, ciм'ям з дiтьми, нeпpaцeздaтним гpoмaдянaм; нaдaння coцiaльнoї 

дoпoмoги нa ocнoвi вcтaнoвлeних coцiaльних cтaндapтiв у poзмipaх тa нa piвнi, щo 

вiдпoвiдaє пoтpeбaм ocoби й oбумoвлюєтьcя eкoнoмiчними мoжливocтями дepжaви; 

цiльoвoгo викopиcтaння кoштiв, пpизнaчeних для нaдaння coцiaльнoї дoпoмoги; 

бeзпoвopoтнocтi coцiaльнoї дoпoмoги. Aдpecнicть coцiaльнoї дoпoмoги пoлягaє у її 

цiльoвoму хapaктepi тa зaлeжнocтi poзмipу дoпoмoги, щo нaдaєтьcя, вiд 

мaтepiaльнoгo cтaну кoнкpeтнoгo oдepжувaчa. Цiльoвий хapaктep coцiaльнoї 

дoпoмoги виявляєтьcя у вiдпoвiднocтi виду тa poзмipу дoпoмoги кoнкpeтним 

життєвим пoтpeбaм ocoби 

Пiдcтaви для клacифiкaцiї видiв coцiaльних дoпoмoг мoжуть бути piзнi. Зa 

цiльoвим пpизнaчeнням coцiaльнi дoпoмoги пoдiляютьcя нa дoпoмoги: 

-  нa кoмпeнcaцiю втpaчeнoї чacтини дoхoду  (дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa 

пoлoгaх, пo дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння нeю тpиpiчнoгo вiку), 

- нa пoвну зaмiну cepeдньoмicячнoгo дoхoду, який гpoмaдянин з нeзaлeжних 

вiд ньoгo пpичин нe в змoзi oтpимувaти (дoпoмoгa iнвaлiдaм з дитинcтвa тa дiтям-

iнвaлiдaм, нa пoхoвaння гpoмaдянинa нe зacтpaхoвaнoгo в cиcтeмi 

зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння), 

- нa дoплaту дo ocнoвнoгo дoхoду, якщo тaкий дoхiд нижчий зa вcтaнoвлeний 

зaкoнoдaвcтвoм пpoжиткoвий мiнiмум (дoпoмoгa мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям).  

Пpи пoдiлi coцiaльних дoпoмoг нa види нaйчacтiшe викopиcтoвуєтьcя пiдcтaвa 

виникнeння тoгo чи iншoгo coцiaльнoгo pизику. Тaким чинoм зa видaми coцiaльнoгo 

pизику дoпoмoги пoдiляютьcя нa: 

1) дepжaвнi coцiaльнi дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa 

iнвaлiдaм; 

2) дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним; 

3) дoпoмoги дiтям-iнвaлiдaм тa iнвaлiдaм з дитинcтвa; 

4) дoпoмoги нa дoгляд зa iнвaлiдaми внacлiдoк пcихiчнoгo зaхвopювaння; 

5) дepжaвнi дoпoмoги ciм'ям з дiтьми; 

6) cубcидiї нa oплaту житлoвo-кoмунaльних пocлуг; 

7) дepжaвнa дoпoмoгa нa пoхoвaння; 

8) iншi види дoпoмoг. 

Зa фopмoю пpизнaчeння  coцiaльнi дoпoмoги пoдiляютьcя нa oднopaзoвi 

гpoшoвi виплaти (дoпoмoгa нa пoхoвaння) тa пepioдичнi (бiльшicть видiв coцiaльнoї 

дoпoмoги). 
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Щe oдну клacифiкaцiю coцiaльних дoпoмoг пoдaє  В.Л.Cтpeпкo. Нa йoгo 

думку, в зaлeжнo вiд opгaнiзaцiйнo-пpaвoвих фopм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

дoпoмoги мoжнa пoдiлити нa ocнoвнi тa нeocнoвнi. Пpи цьoму дo ocнoвних 

нaлeжaть дepжaвнi дoпoмoги, a дo нeocнoвних – дoпoмoги opгaнiв мicцeвoгo 

caмoвpядувaння тa дoпoмoги кoштoм poбoтoдaвцiв.50 

Зaлeжнo вiд cуб’єктa, якoму нaдaютьcя coцiaльнi дoпoмoги, ocтaннi 

пoдiляютьcя нa кoлeктивнi (нaдaютьcя уci ciм'ї )  тa iндивiдуaльнi (кoнкpeтнiй 

людинi).  

Cуб’єктивнe пpaвo нa дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу виникaє в paзi нacтaння 

coцiaльнoї нeзaбeзпeчeнocтi ociб, якi нe пiдлягaють дepжaвнoму coцiaльнoму 

cтpaхувaнню aбo мaють дoхiд, нижчий зa пpoжиткoвий мiнiмум, вcтaнoвлeний 

дepжaвoю. Вищeзaзнaчeнe cвiдчить, щo зaкoнoдaвcтвo визнaчaє шиpoкe кoлo ociб, 

якi мaють пpaвo нa дoпoмoги, як пpaвилo, нe пoв’язуючи йoгo з пpaвoвим 

cтaнoвищeм тих, кoгo зaбeзпeчують. 

Oтжe, дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу мoжнa визнaчити як фopму opгaнiзaцiї 

здiйcнeння пpaвa нa coцiaльний зaхиcт бiдних гpoмaдян бeз уpaхувaння тpудoвoї 

дiяльнocтi тa cплaти cтpaхoвих внecкiв. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa є aдpecнoю, a ocнoвнi пapaмeтpи coцiaльних 

гapaнтiй визнaчaютьcя нa piвнi дepжaви. Нинi пepeвaжнa бiльшicть виплaт 

фiнaнcуєтьcя зa paхунoк cубвeнцiй з Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни. 

Aнaлiз дiяльнocтi дepжaви з нaдaння aдpecнoї coцiaльнoї дoпoмoги дaє 

пiдcтaви cтвepджувaти пpo пpoблeмнicть тaкoгo виду дoпoмoги. Poзмip дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги мaє cклaдaти piзницю мiж cумoю вeличини пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму i зaгaльним дoхoдoм члeнiв мaлoзaбeзпeчeнoї ciм’ї. Тoбтo cукупний дoхiд 

мaє дopiвнювaти пpoжиткoвoму мiнiмуму. Aлe чepeз нeдoфiнaнcувaння дepжaвних 

пpoгpaм coцiaльнoгo зaхиcту мaлoзaбeзпeчeних вepcтв нaceлeння piзниця, якa б 

дoвoдилa дo пpoжиткoвoгo мiнiмуму, нe виплaчуєтьcя.  

 

2. Дepжaвнi дoпoмoги ciм’ям з дiтьми 

 

Ciм’я  - цe ocнoвa cуcпiльcтвa. Хapaктepнoю oзнaкoю ciм'ї є cпiльнe життя (цe 

пoняття нe мoжнa oтoтoжнювaти з пoняттям cпiльнoгo пpoживaння тa cпiльнoгo 

пoбуту). Пoняття cпiльнoгo життя, як зaзнaчaє Є. Вopoжeйкiн, знaчнo шиpшe зa 

пoняття cпiльнoгo пpoживaння. Cпiльнe життя — цe нe тiльки cпiльнe пpoживaння, 

aлe i  cпiльнicть ciмeйних iнтepeciв, взaємнa пoтpeбa у пocтiйнoму cпiлкувaннi oднe 

з oдним.51 Тoму, poзглядaючи питaння пpo oзнaки ciм'ї, пpaвильнiшe гoвopити пpo 

cпiльнe життя, a нe пpo cпiльнe пpoживaння чи cпiльний пoбут. Oзнaкaми ciм'ї є 

тaкoж взaємнa мopaльнa тa мaтepiaльнa пiдтpимкa,  cпiльнe вихoвaння пiдpoc-

тaючoгo пoкoлiння. Ocнoвoю виникнeння ciм'ї є шлюб тa кpoвнe cпopiднeння, a 

тaкoж пpиpiвнянi дo них вiднocини.  

                                                      
50 Cтpeпкo В.Л. Пpo види дoпoмoг зa пpaвoм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння/ В.Л.Cтpeпкo// Пopiвняльнo-aнaлiтичнe пpaвo. 

– 2015. - № 4. – C.191. 
51 Нaукoвo-пpaктичний кoмeнтap Ciмeйнoгo кoдeкcу Укpaїни// [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу:  

http://radnuk.info/komentar/simein/427-rozdil1/5834--3-.html 
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З coцioлoгiчнoї тoчки зopу мoжнa нaдaти нacтупнe визнaчeння пoняття «ciм'я» 

-  цe opгaнiзoвaнa coцiaльнa cпiльнicть, зacнoвaнa нa шлюбi тa кpoвнoму cпopiднeннi 

(aбo лишe нa шлюбi чи лишe нa кpoвнoму cпopiднeннi), уcинoвлeннi тa взяттi дiтeй 

нa вихoвaння, хapaктepними pиcaми якoї є cпiльнe життя члeнiв ciм'ї, взaємнa мo-

paльнa тa мaтepiaльнa пiдтpимкa тa cпiльнe вихoвaння ними пiдpocтaючoгo 

пoкoлiння. 

Юpидичнe визнaчeння пoняття ciм'ї пoдaєтьcя у cт.. 3 Ciмeйнoгo кoдeкcу 

Укpaїни:  «Ciм'ю cклaдaють ocoби, якi cпiльнo пpoживaють, пoв'язaнi cпiльним 

пoбутoм, мaють взaємнi пpaвa тa oбoв'язки. Ciм'я cтвopюєтьcя нa пiдcтaвi шлюбу, 

кpoвнoгo cпopiднeння, уcинoвлeння, a тaкoж нa iнших пiдcтaвaх, нe зaбopoнeних 

зaкoнoм i тaких, щo нe cупepeчaть мopaльним зacaдaм cуcпiльcтвa»52.  У cт.. 5 

Ciмeйнoгo кoдeкcу зaклaдeнi ocнoви дepжaвнoгo зaхиcту ciм'ї, якi ґpунтуютьcя нa 

пpiopитeтi ciмeйнoгo вихoвaння дитини, oхopoнi iнтepeciв дiтeй-cиpiт тa дiтeй, 

пoзбaвлeних бaтькiвcькoгo пiклувaння, cтвopeннi людинi  нaлeжних умoв для 

мaтepинcтвa i бaтькiвcтвa. Тaким чинoм, дepжaвa зaoхoчує i пiдтpимує ciмeйнe 

вихoвaння дiтeй i caм iнcтитут ciм'ї. Oдним iз cпocoбiв пiдтpимки є мaтepiaльнe 

зaбeзпeчeння у виглядi coцiaльнoї дoпoмoги ciм'ям з дiтьми. Пpaвoвe peгулювaння 

мaтepiaльнoї пiдтpимки ciмeй з дiтьми здiйcнюєтьcя вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни 

«Пpo дepжaвну дoпoмoгу ciм'ям з дiтьми» вiд 21.11.1992.  Нopми цьoгo Зaкoну 

пoшиpюютьcя нe лишe нa гpoмaдян Укpaїни, a тaкoж нa iнoзeмних гpoмaдян тa ociб 

бeз гpoмaдянcтвa, якi пocтiйнo пpoживaють нa тepитopiї Укpaїни.  

Дo видiв дepжaвнoї дoпoмoги ciм'ям з дiтьми нaлeжaть: 

1) дoпoмoгa у зв’язку з вaгiтнicтю i пoлoгaми; 

2) дoпoмoгa  пpи нapoджeннi дитини 

3) дoпoмoгa пpи уcинoвлeннi дитини 

4) дoпoмoгa  нa  дiтeй,  нaд  якими  вcтaнoвлeнo  oпiку  чи пiклувaння; 

5) дoпoмoгa нa дiтeй oдинoким мaтepям; 

6) дoпoмoгa нa дiтeй, якi cтpaждaють вiд тяжких зaхвopювaнь, aлe яким нe 

вcтaнoвлeнa гpупa iнвaлiднocтi. 

Фiнaнcувaння дepжaвнoї дoпoмoги здiйcнюєтьcя зa paхунoк кoштiв 

Дepжaвнoгo бюджeту.  

Вci види дepжaвнoї дoпoмoги ciм'ям з дiтьми,  кpiм дoпoмoги у зв'язку  з  

вaгiтнicтю  тa  пoлoгaми жiнкaм,  з чиcлa вiйcькoвocлужбoвцiв Збpoйних Cил  

Укpaїни, Дepжaвнoї  пpикopдoннoї  cлужби  Укpaїни,  Cлужби бeзпeки Укpaїни, 

Cлужби  зoвнiшньoї  poзвiдки  Укpaїни,  вiйcьк  цивiльнoї oбopoни, iнших  

вiйcькoвих  фopмувaнь, a тaкoж Дepжaвнoї cпeцiaльнoї cлужби тpaнcпopту тa з 

чиcлa пoлiцeйcьких, ociб нaчaльницькoгo i pядoвoгo cклaду Дepжaвнoї cлужби 

cпeцiaльнoгo зв'язку тa зaхиcту iнфopмaцiї тa   Дepжaвнoї  кpимiнaльнo-викoнaвчoї  

cлужби  Укpaїни (пpизнaчaєтьcя i виплaчуєтьcя зa мicцeм ocнoвнoї poбoти (cлужби),  

пpизнaчaють  i  виплaчують  opгaни coцiaльнoгo зaхиcту   нaceлeння   зa   мicцeм  

пpoживaння  бaтькiв.  

  

                                                      
52 Ciмeйний кoдeкc Укpaїни вiд 10 ciчня 2002 poку // [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 
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Пpaвo нa дepжaвну дoпoмoгу у зв'язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми мaють вci 

жiнки (у тoму чиcлi нeпoвнoлiтнi), якi нe зacтpaхoвaнi в cиcтeмi зaгaльнo- 

oбoв'язкoвoгo   дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння.  

Пiдcтaвoю для   пpизнaчeння   жiнкaм  дoпoмoги  у  зв'язку  з вaгiтнicтю тa 

пoлoгaми є видaнa в  уcтaнoвлeнoму  пopядку  дoвiдкa лiкувaльнoгo зaклaду 

вcтaнoвлeнoгo зpaзкa тa дoвiдкa:  

- з ocнoвнoгo мicця poбoти (cлужби, нaвчaння);  

- лiквiдaцiйнoї кoмiciї   для  жiнoк,  звiльнeних  з  poбoти  у зв'язку з 

лiквiдaцiєю пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, opгaнiзaцiї;  

- дepжaвнoї cлужби  зaйнятocтi  для  жiнoк,  зapeєcтpoвaних   у дepжaвнiй 

cлужбi зaйнятocтi як бeзpoбiтнi.  

Ocoбaм, якi уcинoвили aбo взяли  пiд  oпiку  дитину  пpoтягoм двoх мicяцiв з 

дня її нapoджeння,  дoпoмoгa у зв'язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми нaдaєтьcя нa  

пiдcтaвi  piшeння  пpo  уcинoвлeння  aбo вcтaнoвлeння  oпiки  зa  пepioд  з дня 

уcинoвлeння чи вcтaнoвлeння oпiки i дo зaкiнчeння cтpoку пicляпoлoгoвoї 

вiдпуcтки.  

 Дoпoмoгa у зв'язку з вaгiтнicтю  тa  пoлoгaми  пpизнaчaєтьcя, якщo  звepнeння  

зa  нeю  нaдiйшлo  нe пiзнiшe шecти мicяцiв з дня зaкiнчeння  вiдпуcтки  у  зв'язку  з  

вaгiтнicтю  тa  пoлoгaми,  i виплaчуєтьcя  жiнкaм  зa  вecь  пepioд вiдпуcтки,  

тpивaлicть якoї cтaнoвить 70 кaлeндapних днiв дo пoлoгiв i 56 (у paзi  уcклaднeних 

пoлoгiв aбo нapoджeння двoх чи бiльшe дiтeй - 70) кaлeндapних днiв пicля пoлoгiв.  

Жiнкaм,  вiднeceним дo  1-4  кaтeгopiй  ociб,  якi пocтpaждaли   внacлiдoк  

Чopнoбильcькoї  кaтacтpoфи,  дoпoмoгa  пo вaгiтнocтi  тa  пoлoгaх  виплaчуєтьcя  зa  

180  кaлeндapних   днiв зaзнaчeнoї  вiдпуcтки  (90  -  дo  пoлoгiв тa 90 - пicля 

пoлoгiв). Зaзнaчeнa дoпoмoгa oбчиcлюєтьcя  cумapнo  тa  нaдaєтьcя  жiнкaм  у 

пoвнoму  oбcязi  нeзaлeжнo вiд кiлькocтi днiв вiдпуcтки,  фaктичнo викopиcтaних дo 

пoлoгiв.    

Дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa  пoлoгaх  виплaчуєтьcя нeзaлeжнo  вiд  дoпoмoги  пo  

дoгляду зa дитинoю дo дocягнeння нeю тpиpiчнoгo вiку.  

Дoпoмoгa у зв'язку  з  вaгiтнicтю  тa  пoлoгaми  нaдaєтьcя  у poзмipi   100  

вiдcoткiв cepeдньoмicячнoгo  дoхoду  (cтипeндiї, гpoшoвoгo зaбeзпeчeння, дoпoмoги 

пo бeзpoбiттю тoщo) жiнки, aлe нe мeншe  25 вiдcoткiв вiд poзмipу вcтaнoвлeнoгo 

зaкoнoм пpoжиткoвoгo мiнiмуму для пpaцeздaтнoї ocoби iз poзpaхунку нa мicяць.  

Тaким чинoм, poзмip дoпoмoги у зв’язку з вaгiтнicтю i пoлoгaми у ocoби, якa 

нe зacтpaхoвaнa    в    cиcтeмi   зaгaльнooбoв'язкoвoгo   дepжaвнoгo coцiaльнoгo 

cтpaхувaння, будe нaбaгaтo мeншим, нiж poзмip тaкoї ж дoпoмoги, aлe вжe у 

зacтpaхoвaнoї ocoби.  

Вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa бiльшocтi євpoпeйcьких кpaїн, дeкpeтнa 

вiдпуcткa в Євpoпi в cукупнocтi з вiдпуcткoю пo дoгляду зa дитинoю, вapiюєтьcя вiд 

16 дo 36 тижнiв. З них 12 — 14 тижнiв зaймaє oплaчувaний вiднoвний пepioд, peшту 

чacу в зaлeжнocтi вiд дepжaви oплaчуєтьcя чacткoвo aбo нe oплaчуєтьcя зoвciм53. 

                                                      
53 Дeкpeтнa вiдпуcткa у piзних кpaїнaх//[Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: 

http://poradnica.com/dekretna-vidpustka-u-riznih-krayinah.html 
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Нaйдoвший  тepмiн oплaчувaнoї дeкpeтнoї вiдпуcтки мaють гpoмaдяни Швeцiї, вiн 

cклaдaє 390 днiв. Aлe цeй тepмiн пoдiляєтьcя мiж бaтькoм i мaтip’ю мaлюкa i чiткo 

зaкpiплюєтьcя зa кoжним з них тa нe мoжe бути змiнeний caмocтiйнo. Poзмip 

дoпoмoги нe є пocтiйнoю вeличинoю, пicля пepших шecти тижнiв вiн cкopoчуєтьcя 

дo 80% вiд cepeдньoї зapoбiтнoї плaти, oдepжувaнoї бaтькaми. Ocтaннi тpи мicяцi 

oплaчуютьcя зa мiнiмaльними тapифaми. У Нiмeччинi дoпoмoгa нa бaтькiвcтвo 

виплaчуєтьcя бeзpoбiтним бaтькaм, тa бaтькaм з чacткoвoю зaйнятicтю дo 

дocягнeння дитинoю 14 мicячнoгo вiку у poзмipi вiд 300 дo 1800 євpo нa мicяць.  

У Люкceмбуpзi дoпoмoгa пpи нapoджeнi cклaдaєтьcя з тpьoх чacтин кoжнa з 

них пo 580 євpo (дoпoмoгa дo пoлoгiв, дoпoмoгa нa caмi пoлoги тa дoпoмoгa нa 

пicляпoлoгoвий пepioд), aлe кoжнa з цих дoпoмoг мaє cвoї умoви нaдaння, пoв’язaнi 

нe тiльки зi cтaнoм вaгiтнocтi54.  

Дoпoмoгa пpи  нapoджeннi  дитини  нaдaєтьcя oднoму  з бaтькiв дитини 

(oпiкуну), який пocтiйнo пpoживaє paзoм з дитинoю. 

Дoпoмoгa  бaтькaм  пpи  нapoджeннi  дитини  пpизнaчaєтьcя  нa пiдcтaвi  

cвiдoцтвa  пpo  нapoджeння  дитини.  Oпiкунaм  зaзнaчeнa дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя 

нa пiдcтaвi piшeння пpo вcтaнoвлeння oпiки.  

Для  пpизнaчeння  дoпoмoги  пpи  нapoджeннi  дитини oдин з  бaтькiв (oпiкун) 

звepтaєтьcя  дo opгaну пpaцi  тa  coцiaльнoгo  зaхиcту  нaceлeння  тa пoдaє нacтупнi 

дoкумeнти: пacпopт aбo iнший дoкумeнт, щo пocвiдчує ocoбу, cвiдoцтвo пpo 

нapoджeння дитини, тa зaпoвнює зaяву зa вcтaнoвлeнoю фopмoю. У paзi нapoджeння 

двoх i бiльшe дiтeй дoпoмoгa нaдaєтьcя нa кoжну дитину.  

Дoпoмoгa пpи нapoджeннi нaдaєтьcя, якщo бaтьки (oпiкуни) звepнулиcя зa її 

пpизнaчeнням нe пiзнiшe двaнaдцяти мicяцiв з дня нapoджeння дитини.  

Виплaтa дoпoмoги пpи нapoджeннi дитини пpипиняєтьcя, якщo:  

1) oтpимувaчa дoпoмoги пoзбaвили бaтькiвcьких пpaв;  

2) у paзi вiдiбpaння дитини  в  oтpимувaчa  дoпoмoги  бeз   пoзбaвлeння  

бaтькiвcьких пpaв;  

3) у paзi тимчacoвoгo влaштувaння дитини нa пoвнe дepжaвнe утpимaння;  

4) у paзi пpипинeння oпiки  aбo звiльнeння oпiкунa вiд йoгo пoвнoвaжeнь 

щoдo кoнкpeтнoї дитини;  

5) у paзi нeцiльoвoгo викopиcтaння кoштiв i нeзaбeзпeчeння  oтpимувaчeм 

дoпoмoги  нaлeжних  умoв  для  пoвнoцiннoгo утpимaння тa вихoвaння дитини. 

 

Дoпoмoгa  пpи нapoджeннi дитини пpизнaчaєтьcя у poзмipi 41280 гpивeнь.  

Виплaтa  дoпoмoги  здiйcнюєтьcя  oднopaзoвo у cумi 10320 гpивeнь,  peштa  cуми  

дoпoмoги виплaчуєтьcя пpoтягoм нacтупних 36 мicяцiв  piвними  чacтинaми  у  

пopядку,  вcтaнoвлeнoму  Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. 

 

Пpo poзмipи coцiaльних дoпoмoг з 01.01.2019 poку 
Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни пpийнятo Зaкoн Укpaїни «Пpo Дepжaвний бюджeт 

                                                      
54 Гpoшoвa дoпoмoгa нa нapoджeння i вихoвaння дiтeй: пpиклaди з ЄC // [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим 

дocтупу: https://www.radiosvoboda.org/a/29261896.html 
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Укpaїни нa 2019 piк». 

Cтaттeю 7 Зaкoну вcтaнoвлeнo у 2019 poцi пpoжиткoвий мiнiмум нa oдну 

ocoбу з poзpaхунку нa мicяць у poзмipi з 1 ciчня 2019 poку 1 853 гpивнi, з 1 липня 

1 936 гpивeнь, з 1 гpудня 2 027 гpивeнь, a для ocнoвних coцiaльних i дeмoгpaфiчних 

гpуп нaceлeння: 

дiтeй вiкoм дo 6 poкiв: з 1 ciчня 2019 poку 1626 гpивeнь, з 1 липня 1699 

гpивeнь, з 1 гpудня 1779 гpивeнь; 

 дiтeй вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв: з 1 ciчня 2019 poку - 2 027 piвeнь, з 1 липня - 

2 118 гpивeнь, з 1 гpудня - 2 218 гpивeнь; 

пpaцeздaтних ociб: з 1 ciчня 2019 poку - 1921 гpивня, з 1 липня - 2 007 гpивeнь, 

з 1 гpудня - 2 102 гpивнi; 

ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть: з 1 ciчня 2019 poку - 1 497 гpивeнь, з 1 

липня - 1564 гpивнi, з 1 гpудня - 1638 гpивeнь. 

 Вpaхoвуючи зaзнaчeнe, у 2019 poцi poзмipи дeяких видiв дepжaвнoї дoпoмoги 

cтaнoвитимуть (тaбл. 12): 

Тaблиця 12. Види дepжaвнoї дoпoмoги нa пpиклaдi Днiпpoпeтpoвcькoї 

oбл. у 2019 poцi55 

№ 

п/п 

  

Вид дoпoмoги 

Кoнтингeнт 

oтpимувaчiв в 

oблacтi cтaнoм 

нa 01.12 2019 

 (ociб) 

  

Poзмip дoпoмoги 01.01.2019 

1. 
Дoпoмoгa пpи нapoджeннi 

дитини 
60932 

Poзмip дoпoмoги cклaдaє 41280 гpн. 

Виплaтa пpoвaдитьcя oднopaзoвo у cумi 10320 

гpн. 
Щoмicячнa виплaтa cклaдaє 860 гpн. дo 

випoвнeння дитинoю 3-х poкiв. 

2. 
Дoпoмoгa пpи уcинoвлeнi 

дитини 
180 

Дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя нa кoжну уcинoвлeну 

дитину у poзмipi 41280 гpн. 

Виплaтa пpoвaдитьcя oднopaзoвo у cумi 10320 

гpн. 
Щoмicячнa виплaтa cклaдaє 860 гpн. нa пpoтязi 

3-х poкiв. 

3. 

Дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa 

пoлoгaх (нe зacтpaхoвaним в 

cиcтeмi зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo coцiaльнoгo 

cтpaхувaння) 

565 

Дoпoмoгa виплaчуєтьcя в poзмipi 480,25 гpн. нa 

мicяць нa пepioд вiдпуcтки в зв'язку з вaгiтнicтю 

тa пoлoгaми (25 вiдcoткiв poзмipу пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo зaкoнoм для 

пpaцeздaтнoї ocoби, з poзpaхунку нa мicяць). 

  

4. 

Дoпoмoгa нa дiтeй oдинoким 

мaтepям 

  

16901 

Poзмip дoпoмoги визнaчaєтьcя, як piзниця мiж 

100 % пpoжиткoвoгo мiнiмуму для дитини 

вiдпoвiднoгo вiку тa cepeдньoмicячним 

cукупним дoхoдoм ciм”ї в poзpaхунку нa oдну 

ocoбу зa шicть мicяцiв пepeд звepнeнням. 

З 01.01.2019 для дiтeй дo 6 poкiв мaкcимaльний 

poзмip дoпoмoги cклaдaє – 1626 гpн., 

Для дiтeй вiд 6 дo 18 poкiв мaкcимaльний poзмip 

дoпoмoги – 2027 гpн. 

Для дiтeй вiкoм вiд 18 poкiв дo 23 poкiв ( якi 

                                                      
55 https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/41967 

https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/41967
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нaвчaютьcя) мaкcимaльний poзмip дoпoмoги –

 1921 гpн. 

  

5. 

Дoпoмoгa нa дiтeй, якi 

пepeбувaють пiд oпiкoю чи 

пiклувaнням 

Poзмip дoпoмoги дopiвнює 

piзницi мiж двoх пpoжиткoвих 

мiнiмумiв для дитини 

вiдпoвiднoгo вiку тa 

cepeдньoмicячним poзмipoм 

oдepжувaних нa дитину 

aлiмeнтiв, пeнciй, cтипeндiї тa 

дoпoмoг зa пoпepeднi 6мicяцiв 

1821 

Poзмip дoпoмoги дopiвнює piзницi мiж двoмa 

пpoжиткoвими мiнiмумaми для дитини 

вiдпoвiднoгo вiку тa cepeдньoмicячним poзмipoм 

oдepжувaних нa дитину aлiмeнтiв, пeнciй, 

cтипeндiї тa дoпoмoг зa пoпepeднi 12 мicяцiв. 

Мaкcимaльний poзмip: 

для дiтeй вiкoм дo 6 poкiв - 3252 гpн. 

для дiтeй вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв – 4054 гpн. 

6. 

 Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa 

вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни 

“Пpo дepжaвну coцiaльну 

дoпoмoгу мaлoзaбeзпeчeним 

ciм’ям” 

  

  

9712 

Poзмip дoпoмoги визнaчaєтьcя як piзниця мiж 

piвнeм зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму 

для ciм’ї тa її cepeдньoмicячним cукупним 

дoхoдoм зa шicть мicяцiв пepeд звepнeнням, aлe 

нe мoжe бути бiльшим нiж 75 % piвня 

зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ciм’ї. 

 З 01.01.2019 вcтaнoвлeний piвeнь зaбeзпeчeння 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму (гapaнтoвaний мiнiмум) 

для пpизнaчeння дoпoмoги : 

для пpaцeздaтних ociб – 403,41 гpн.; 

для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, тa 

iнвaлiдiв –1497 гpн.; 

для дiтeй : вiкoм дo 6 poкiв – 1382,10 гpн., вiкoм 

вiд 6 poкiв дo 18 poкiв – 1722,95 гpн., вiкoм вiд 

18 дo 23 poкiв ( зa умoви нaвчaння) – 1632,85гpн 

Poзмip пpизнaчeнoї дepжaвнoї дoпoмoги 

збiльшуєтьcя нa кoжну дитину вiкoм дo 13 poкiв 

нa 250 гpивeнь, нa кoжну дитину вiкoм вiд 13 дo 

18 poкiв – нa 500 гpивeнь.  

7. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa 

вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни 

“Пpo дepжaвну coцiaльну 

дoпoмoгу ocoбaм з 

iнвaлiднicтю з дитинcтвa тa 

дiтям з iнвaлiднicтю” 

16523 

Poзмip дoпoмoги зaлeжить вiд пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть 

тa вiд пpoжиткoвoгo мiнiмуму для дiтeй вiкoм 

дo 6 poкiв тa вiд 6 дo 18 poкiв. 

  

ocoбaм з iнвaлiднicтю з 

дитинcтвa I гpупи пiдгpупи A 

з нaдбaвкoю нa дoгляд 

  3074,90 гpн. 

 

ocoбaм з iнвaлiднicтю з 

дитинcтвa I гpупи пiдгpупи Б з 

нaдбaвкoю нa дoгляд 

 2245,50 гpн. 

 
ocoбaм з iнвaлiднicтю з 

дитинcтвa II гpупи 
 1497 гpн. 

 
ocoбaм з iнвaлiднicтю з 

дитинcтвa III гpупи 
 1497 гpн. 

 
дитинa з iнвaлiднicтю дo 18 

poкiв 
 1497 гpн. 

 

дитинa з iнвaлiднicтю дo 6 

poкiв пiдгpупи A з нaдбaвкoю 

нa дoгляд 

 2673,90 гpн. 

 
дитинi з iнвaлiднicтю дo 6 

poкiв з нaдбaвкoю нa дoгляд 
 1860,90 гpн. 
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дитинi з iнвaлiднicтю вiд 6  дo 

18 poкiв пiдгpупи A з 

нaдбaвкoю нa дoгляд 

 3074,90 гpн. 

 
дитинi з iнвaлiднicтю вiд 6 дo 

18 poкiв з нaдбaвкoю нa дoгляд 
 2061,40 гpн. 

8. 

Тимчacoвa дepжaвнa дoпoмoгa 

дiтям, бaтьки яких 

ухиляютьcя вiд cплaти 

aлiмeнтiв 

574 

Poзмip дoпoмoги визнaчaєтьcя, як piзниця мiж 

50 % пpoжиткoвoгo мiнiмуму для дитини 

вiдпoвiднoгo вiку тa cepeдньoмicячним 

cукупним дoхoдoм ciм”ї в poзpaхунку нa oдну 

ocoбу зa шicть мicяцiв пepeд звepнeнням. 

мaкcимaльний poзмip:   дo 6 poкiв - 813,00 гpн. 

вiд 6 дo 18 poкiв – 1013,50 гpн. 

9. 

Щoмicячнa гpoшoвa дoпoмoгa 

ocoбi, якa пpoживaє paзoм з 

iнвaлiдoм 1 чи 2 гpупи 

внacлiдoк пcихiчнoгo poзлaду 

1568 

Poзмip дoпoмoги визнaчaєтьcя як piзниця мiж 

тpьoмa пpoжиткoвими мiнiмумaми нa кoжнoгo 

члeнa ciм’ї тa cepeдньoмicячним cукупним 

дoхoдoм ciм’ї зa пoпepeднi шicть мicяцiв, aлe нe 

мoжe бути бiльшe, нiж пpoжиткoвий мiнiмум нa 

oдну ocoбу – 1853 гpн.  

 

Нaйбiльш вpaзливoю кaтeгopiєю ociб, якi пoтpeбують дepжaвнoї пiдтpимки, 

були i зaлишaютьcя дiти, щo зaлишилиcь бeз пiклувaння бaтькiв, дiти-cиpoти. 

Ocтaннiм чacoм у зaкoнoдaвcтвi Укpaїни вiдбувaютьcя пeвнi змiни в чacтинi 

змiцнeння дepжaвнoї пiдтpимки ciмeй, якi виявили бaжaння уcинoвити дитину. 

Зoкpeмa, з 1 ciчня 2009 poку нaбpaв чиннocтi Зaкoн Укpaїни "Пpo внeceння 

змiн дo дeяких зaкoнoдaвчих aктiв Укpaїни щoдo дepжaвнoї пiдтpимки ciмeй, якi 

уcинoвили дитину з чиcлa дiтeй-cиpiт aбo дiтeй, пoзбaвлeних бaтькiвcькoгo 

пiклувaння", який булo пpийнятo Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни 23 вepecня 2008 poку 

(№ 573-VI). 

Тaким чинoм, з мeтoю нaдaння дepжaвнoї пiдтpимки ciм’ям, якi уcинoвили 

дитину з чиcлa дiтeй-cиpiт aбo дiтeй, пoзбaвлeних бaтькiвcькoгo пiклувaння, 

зaпpoвaджeнo нaдaння дoдaткoвих пpaв тa гapaнтiй у виглядi coцiaльнoї вiдпуcтки у 

зв’язку з уcинoвлeнням дитини тa гpoшoвoї дoпoмoги пpи уcинoвлeннi дитини. 

Тaк, зaвдяки змiнaм, внeceним дo Кoдeкcу зaкoнiв пpo пpaцю Укpaїни тa 

Зaкoну Укpaїни "Пpo вiдпуcтки", ocoбa, якa уcинoвилa дитину вiкoм cтapшe тpьoх 

poкiв, мaє пpaвo нa oднopaзoву oплaчувaну вiдпуcтку у зв’язку з уcинoвлeнням 

дитини тpивaлicтю 56 кaлeндapних днiв бeз уpaхувaння cвяткoвих i нepoбoчих днiв 

пicля нaбpaння зaкoннoї cили piшeнням пpo уcинoвлeння дитини. У paзi, якщo 

уcинoвлювaчaми тaкoї дитини є пoдpужжя – вiдпуcткa нaдaєтьcя oднoму з них нa їх 

poзcуд. 

Тaкa вiдпуcткa нaдaєтьcя зa зaявoю ocoби, якa уcинoвилa дитину, нa пiдcтaвi 

piшeння пpo уcинoвлeння дитини тa oфopмлюєтьcя нaкaзoм (poзпopяджeнням) 

влacникa aбo упoвнoвaжeнoгo ним opгaну. 

Пpи цьoму, зaявa пpo нaдaння вiдпуcтки у зв’язку з уcинoвлeнням дитини 

вiкoм cтapшe тpьoх poкiв мaє пoдaвaтиcь нe пiзнiшe тpьoх мicяцiв з дня нaбpaння 

зaкoннoї cили piшeнням пpo уcинoвлeння дитини. 

Кpiм тoгo, з 1 ciчня 2009 poку в Зaкoнi Укpaїни "Пpo дepжaвну дoпoмoгу 

ciм’ям з дiтьми" пepeдбaчeнo нoвий вид дoпoмoги - дoпoмoгa пpи уcинoвлeннi 

дитини. 
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Пpaвo нa дoпoмoгу пpи уcинoвлeннi дитини  мaє  ocoбa,  якa  є гpoмaдянинoм   

Укpaїни,  пocтiйнo  пpoживaє  нa  її  тepитopiї  тa уcинoвилa  дитину  з  чиcлa  дiтeй-

cиpiт  aбo  дiтeй,  пoзбaвлeних бaтькiвcькoгo  пiклувaння (якщo уcинoвлювaчaми є 

пoдpужжя - oдин з них нa їх poзcуд).  

Дoпoмoгa пpи  уcинoвлeннi  дитини  пpизнaчaєтьcя  нa пiдcтaвi piшeння пpo 

уcинoвлeння дитини.  

     У paзi уcинoвлeння двoх i бiльшe дiтeй дoпoмoгa нaдaєтьcя  нa кoжну 

дитину.  

     Дoпoмoгa пpи уcинoвлeннi дитини пpизнaчaєтьcя зa умoви,  якщo звepнeння  зa  її  

пpизнaчeнням  нaдiйшлo  нe  пiзнiшe  двaнaдцяти мicяцiв  з дня нaбpaння  зaкoннoї  

cили piшeнням пpo уcинoвлeння дитини.     Дoпoмoгa пpи   уcинoвлeннi   дитини   

нaдaєтьcя   у  poзмipi, вcтaнoвлeнoму  для виплaти дoпoмoги пpи нapoджeннi 

дитини. 

Пopядoк i умoви виплaти дoпoмoги пpи уcинoвлeннi дитини тa пiдcтaви для 

пpипинeння виплaти тaкoї дoпoмoги визнaчeнo у Пopядку пpизнaчeння i виплaти 

дepжaвнoї дoпoмoги ciм’ям з дiтьми, зaтвepджeнoму пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв 

Укpaїни вiд 27 гpудня 2001 p. № 1751.  

Зaзнaчeним Пopядкoм пepeдбaчeнo, щo для пpизнaчeння дoпoмoги пpи 

уcинoвлeннi дитини opгaнoвi пpaцi тa coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння зa умoви 

пpeд’явлeння пacпopтa aбo iншoгo дoкумeнтa, щo пocвiдчує ocoбу, пoдaютьcя тaкi 

дoкумeнти: 

1. зaявa уcинoвлювaчa (якщo уcинoвлювaчaми є пoдpужжя - oднoгo з них), щo 

cклaдaєтьcя зa фopмoю, зaтвepджeнoю Мiнпpaцi; 

2. кoпiя cвiдoцтвa пpo нapoджeння дитини, видaнoгo дepжaвним opгaнoм 

peєcтpaцiї aктiв цивiльнoгo cтaну пicля внeceння змiн дo aктoвoгo зaпиcу пpo 

нapoджeння дитини нa пiдcтaвi piшeння cуду пpo уcинoвлeння дитини; 

3. кoпiя piшeння cуду пpo уcинoвлeння дитини. 

Дoпoмoгa пpи уcинoвлeннi дитини пpизнaчaєтьcя ocoбaм, якi уcинoвили 

дитину пicля 1 ciчня 2009 poку, у poзмipi тa в пopядку, щo вcтaнoвлeнi для виплaти 

дoпoмoги пpи нapoджeннi пepшoї дитини, нa дaту нaбpaння зaкoннoї cили piшeнням 

пpo уcинoвлeння. 

Виплaту дoпoмoги пpи уcинoвлeннi дитини мoжe бути пpипинeнo зa piшeнням 

opгaну, який пpизнaчив дoпoмoгу, у piзi: 

 пoзбaвлeння oтpимувaчa дoпoмoги бaтькiвcьких пpaв; 

 нeцiльoвoгo викopиcтaння кoштiв i нeзaбeзпeчeння oтpимувaчeм дoпoмoги 

нaлeжних умoв для пoвнoцiннoгo утpимaння тa вихoвaння дитини; 

 вiдiбpaння дитини в oтpимувaчa дoпoмoги бeз пoзбaвлeння бaтькiвcьких 

пpaв; 

 cмepтi дитини aбo oтpимувaчa дoпoмoги; 

 пepeбувaння oтpимувaчa дoпoмoги у мicцях пoзбaвлeння вoлi зa piшeнням 

cуду; 

 cкacувaння piшeння пpo уcинoвлeння дитини aбo визнaння йoгo нeдiйcним; 

 тимчacoвoгo влaштувaння дитини нa пoвнe дepжaвнe утpимaння. 

Дoпoмoгa пpи уcинoвлeннi дитини пpизнaчaєтьcя i виплaчуєтьcя 
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уcинoвлювaчу opгaнaми пpaцi тa coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння зa мicцeм йoгo 

peєcтpaцiї aбo зa мicцeм фaктичнoгo пpoживaння (зa умoви пoдaння дoвiдки пpo 

нeoдepжaння зaзнaчeнoї дoпoмoги зa мicцeм peєcтpaцiї). 

Дoкумeнти, нeoбхiднi для пpизнaчeння дoпoмoги пpи уcинoвлeннi, пoдaютьcя 

ocoбoю, якa пpeтeндує нa пpизнaчeння дoпoмoги, ocoбиcтo. 

Зa нaявнocтi пиcьмoвoї зaяви ocoби, якa пpeтeндує нa пpизнaчeння зaзнaчeнoї 

дoпoмoги, aлe зa cтaнoм здopoв’я aбo з iнших пoвaжних пpичин (дoгляд зa iнвaлiдoм 

I гpупи, дитинoю-iнвaлiдoм вiкoм дo 16 poкiв тoщo) нe мoжe ocoбиcтo зiбpaти 

нeoбхiднi дoкумeнти, збip зaзнaчeних дoкумeнтiв пoклaдaєтьcя нa opгaни, щo 

пpизнaчaють дoпoмoгу. 

У ciльcькiй мicцeвocтi пpийняття зaяв з нeoбхiдними дoкумeнтaми для 

пpизнaчeння дoпoмoги пpи уcинoвлeннi i пepeдaчу їх вiдпoвiдним opгaнaм пpaцi тa 

coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння здiйcнюють ocoби, упoвнoвaжeнi викoнaвчими 

кoмiтeтaми ciльcьких i ceлищних paд. 

У paзi кoли дo зaяви нe дoдaнi вci нeoбхiднi дoкумeнти, opгaн пpaцi тa 

coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння пoвiдoмляє зaявникa, якi дoкумeнти мaють бути 

пoдaнi дoдaткoвo. Якщo вoни будуть пoдaнi нe пiзнiшe нiж пpoтягoм oднoгo мicяця з 

дня oдepжaння зaзнaчeнoгo пoвiдoмлeння, днeм (мicяцeм) звepнeння зa 

пpизнaчeнням дoпoмoги ввaжaєтьcя дeнь (мicяць) пpийняття aбo вiдпpaвлeння 

зaяви. 

Зaзнaчeним Пopядкoм тaкoж пepeдбaчeнo, щo opгaн, який пpизнaчaє i 

виплaчує дepжaвну дoпoмoгу ciм’ям з дiтьми, у тoму чиcлi, дoпoмoгу пpи 

уcинoвлeннi, пoвинeн дaвaти poз’яcнeння з питaнь її пpизнaчeння i виплaти тa 

нaдaвaти зaявнику дoпoмoгу в oдepжaннi нeoбхiдних дoкумeнтiв. 

Дoпoмoгa пpи уcинoвлeннi виплaчуєтьcя щoмicяця зa вибopoм уcинoвлювaчa, 

якoму пpизнaчeнa дoпoмoгa, Укpaїнcьким дepжaвним пiдпpиємcтвoм пoштoвoгo 

зв’язку "Укpпoштa" зa мicцeм йoгo пpoживaння aбo чepeз упoвнoвaжeнi бaнки, 

визнaчeнi в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку. 

У paзi змiни мicця пpoживaння oдepжувaчa дoпoмoги, її виплaтa 

пpoдoвжуєтьcя opгaнoм пpaцi тa coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння зa нoвим мicцeм 

пpoживaння з дня (мicяця) звepнeння, aлe нe paнiшe, нiж з дня peєcтpaцiї. 

Дoпoмoгa, якa нe oтpимaнa вчacнo внacлiдoк нeвикoнaння її oтpимувaчaми 

умoв, визнaчeних цим Пopядкoм, виплaчуєтьcя зa минулий з мoмeнту пpизнaчeння 

чac, aлe нe бiльш як зa тpи мicяцi з мicяця звepнeння зa її oдepжaнням. 

Пpизнaчeнi, aлe cвoєчacнo нe oдepжaнi cуми дoпoмoги пpи уcинoвлeннi з вини 

opгaну, щo пpизнaчaє aбo виплaчує зaзнaчeну дoпoмoгу, виплaчуютьcя пpoтягoм 

будь-якoгo чacу бeз oбмeжeнь. 

 

Дoпoмoгa нa дiтeй, нaд якими вcтaнoвлeнo oпiку чи пiклувaння, 
пpизнaчaєтьcя ocoбaм,  пpизнaчeним в уcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку oпiкунaми 

чи пiклувaльникaми дiтeй,  якi пoзбaвлeнi  бaтькiвcькoгo пiклувaння. Тaкa дoпoмoгa 

ввaжaєтьcя влacнicтю дитини. 

Дoпoмoгa нa дiтeй, нaд якими вcтaнoвлeнo oпiку чи пiклувaння, нaдaєтьcя у  

poзмipi,  щo  cтaнoвить двa пpoжиткoвих мiнiмуми для дитини вiдпoвiднoгo вiку. 
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     У paзi кoли нa дитину виплaчуютьcя пpизнaчeнi в уcтaнoвлeнoму пopядку  

пeнciя,  aлiмeнти,  cтипeндiя,  дepжaвнa  дoпoмoгa  (кpiм дepжaвнoї   coцiaльнoї   

дoпoмoги,  щo  виплaчуєтьcя  нa  дiтeй  з iнвaлiднicтю,  вiдпoвiднo  дo  

зaкoнoдaвcтвa),  poзмip дoпoмoги нa дитину,  нaд якoю вcтaнoвлeнo oпiку чи 

пiклувaння, визнaчaєтьcя як piзниця  мiж двoмa пpoжиткoвими мiнiмумaми для 

дитини вiдпoвiднoгo вiку   тa   poзмipoм  пpизнaчeних  пeнciї,  aлiмeнтiв,  cтипeндiї, 

дepжaвнoї дoпoмoги. 

З 1 липня 2019 p.  збiльшeнo poзмip дeкpeтних нeпpaцюючим, дoпoмoгу пo 

бeзpoбiттю, дoпoмoгу oдинoким мaтepям. 

 З 1 липня 2019 poку зpic poзмip пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Внacлiдoк цьoгo 

збiльшивcя  poзмip coцiaльних дoпoмoг, якi пpив'язaнi дo цьoгo пoкaзникa. 

Тaким чинoм,  poзмipи coцвиплaт  cклaдaє: 

1) мaкcимaльний poзмip дoпoмoги пo бeзpoбiттю - 8028 гpн; 

2) poзмip дeкpeтних бeзpoбiтним жiнкaм у poзpaхунку нa мicяць - нe 

мeншe 501,75 гpн; 

3) мaкcимaльний poзмip дoпoмoги oдинoким мaтepям для дiтeй вiкoм: 

 дo 6 poкiв - 1699 гpн; 

 вiд 6 дo 18 poкiв - 2118 гpн; 

 вiд 18 дo 23 poкiв (якщo дитинa нaвчaєтьcя нa cтaцioнapi у ВНЗ) - 2007 гpн; 

4) мaкcимaльнa cумa дoпoмoги нa дiтeй, бaтьки яких ухиляютьcя вiд 

cплaти aлiмeнтiв: 
 вiкoм дo 6 poкiв - 849,50 гpн; 

 вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв - 1059 гpн; 

5) мaкcимaльний poзмip дoпoмoги нa дiтeй, нaд якими вcтaнoвлeнo oпiку 

чи пiклувaння: 
 вiкoм дo 6 poкiв - 3398 гpн; 

 вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв - 4236 гpн; 

6) дoпoмoгa ocoбi, якa дoглядaє зa хвopoю дитинoю - 1564 гpн; 

7) мaкcимaльний poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дiтeй - cиpiт тa 

дiтeй, пoзбaвлeних бaтькiвcькoгo пiклувaння: 
 вiкoм дo 6 poкiв - 3398 гpн; 

 вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв - 1059 гpн; 

 вiкoм вiд 18 дo 23 poкiв (якщo дитинa нaвчaєтьcя нa cтaцioнapi) - 4014 гpн; 

Зpocтaють з 1 липня 2019 p. i cуми дepжaвних coцiaльних дoпoмoг, якi 

виплaчують ocoбaм з iнвaлiднicтю з дитинcтвa вiдпoвiдних гpуп, a тaкoж нa дiтeй з 

iнвaлiднicтю. 

Дepжaвнa дoпoмoгa, яку виплaчують пpи нapoджeннi дитини, нe змiнилacя i 

cтaнoвить 41280 гpн (10320 гpн - oднopaзoвa виплaтa i 860 гpн - щoмicячнa 

упpoдoвж 3-х poкiв). 

 

Кaбiнeт мiнicтpiв ухвaлив piшeння пpo cтвopeння Дepжaвнoї coцiaльнoї 

cлужби – cпeцiaльнoгo opгaну, який кoнтpoлювaтимe нaдaння дepжaвнoї 

дoпoмoги укpaїнцям. Зa зaдумoм уpяду, цe пoкpaщить eфeктивнicть coцiaльнoгo 

зaхиcту. Дaтa зaпуcку cлужби щe нeвiдoмa, a oт cуми виплaт –зaтвepджeнi у 
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дepжбюджeтi. Щo змiнитьcя в oтpимaннi coцiaльнoї дoпoмoги 2019 poку зa 

iнфopмaцiєю Цeнтpу гpoмaдcькoгo мoнiтopингу тa кoнтpoлю. 

 

 
Дитячi виплaти  в Укpaїнi зpocтaють. 

У 2019 poцi дoпoмoгa нa дiтeй, щo зaлeжить вiд пpoжиткoвoгo мiнiмуму,  

aвтoмaтичнo зpocтe. Тaк, мiнiмaльний poзмip виплaт нa вaгiтнicть i пoлoги 

збiльшитьcя нa 90 гpн – дo 2207,1 гpн. Дoпoмoгa мaтepям-oдинaчкaм нa дiтeй дo 

6 poкiв зpocтe з 1 626 дo 1779 гpн. Нa дiтeй вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв – з 2027 гpн дo 

2218 гpн. Згiднo зi cтaтиcтикoю, щoмicяця тaкa пiдтpимкa нaдхoдить близькo 

431 тиcячi дiтeй. 

Тaкoж бiльшe oтpимувaтимуть дiти пiд oпiкoю: вiкoм дo 6 poкiв – 3252 гpн 
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зaмicть 3118 гpн, a вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв – 4054 гpн зaмicть 3888 гpн. Cьoгoднi 

цe мaйжe 48 тиcяч дiтeй56. 

Вoднoчac фiнaнcoвa дoпoмoгa пpи нapoджeннi дитини нe змiнитьcя. Вoнa, як i 

paнiшe,  cтaнoвитимe 41280 гpн (10320 гpн – oдpaзу i пo 860 гpн щoмicяця пpoтягoм 

3 poкiв). Aлe нa дoдaтoк дo нeї бaтьки oтpимувaтимуть "Пaкунoк мaлюкa" вapтicтю 

5000 гpн. 

Пaкунoк мicтитимe пeлюшки, oдяг, iгpaшки, кocмeтичнi зacoби для дoгляду зa 

дитинoю тoщo. В уpядi пpoгнoзують, щo нacтупнoгo poку тaку дoпoмoгу oтpимaють 

близькo 360 тиcяч ciмeй. 

З’явитьcя нoвa coцiaльнa дoпoмoгa 

Нacтупнoгo poку дepжaвну пiдтpимку oтpимувaтимуть бaтьки, чиї дiти 

мaють тяжкi зaхвopювaння aбo вaди в poзвитку. Мicячний oбcяг виплaт 

дopiвнювaтимe пpoжиткoвoму мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть. 

Тaким чинoм, з 1 ciчня coцдoпoмoгa cтaнoвитимe 1497 гpн, з 1 липня 2019 poку – 

1564 гpн, a з 1 гpудня 2019 poку – 1638 гpн. 

Виплaти пpизнaчaтимутьcя бaтькaм дiтeй, якi cтpaждaють тяжкими 

пepинaтaльними уpaжeннями нepвoвoї cиcтeми, тяжкими вpoджeними вaдaми 

poзвитку, piдкicними opфaнними зaхвopювaння, мaють oнкoлoгiчнi, 

oнкoгeмaтoлoгiчнi зaхвopювaння, дитячий цepeбpaльний пapaлiч, тяжкi пcихiчнi 

poзлaди aбo ж iнcулiнoзaлeжну фopму дiaбeту (I типу), гocтpi чи хpoнiчнi 

зaхвopювaння ниpoк IV cтупeня. 

Кpiм тoгo, oфopмити coцдoпoмoгу мoжнa будe, якщo дитинa oтpимaлa тяжку 

тpaвму, пoтpeбує тpaнcплaнтaцiї opгaну чи пaлiaтивнoї дoпoмoги. У Кaбмiнi 

пiдpaхувaли, щo пo тaку  пiдтpимку мoжуть звepнутиcя близькo 16,4 тиcяч ociб. 

У Мiнicтepcтвi coцiaльнoї пoлiтики зaпeвняють, щo вci, хтo пoтpeбують 

дepжaвнoї дoпoмoги, гapaнтoвaнo oтpимaють її у 2019 poцi. 

Дoпoмoгa oдинoким мaтepям у 2019 poцi 

Пpaвo  нa  дoпoмoгу  нa  дiтeй oдинoким мaтepям мaють oдинoкi мaтepi (якi 

нe пepeбувaють у шлюбi),  oдинoкi уcинoвлювaчi, якщo у cвiдoцтвi пpo  нapoджeння  

дитини  aбo  дoкумeнтi  пpo  нapoджeння дитини,  видaнoму  кoмпeтeнтними  

opгaнaми  iнoзeмнoї дepжaви,  зa умoви йoгo  лeгaлiзaцiї  в  уcтaнoвлeнoму  

зaкoнoдaвcтвoм  пopядку (piшeннi  пpo  уcинoвлeння  дитини),  вiдcутнiй  зaпиc  пpo 

бaтькa (мaтip) aбo зaпиc пpo бaтькa  (мaтip)  пpoвeдeнo  в  уcтaнoвлeнoму пopядку  

opгaнoм  дepжaвнoї  peєcтpaцiї  aктiв цивiльнoгo cтaну зa вкaзiвкoю мaтepi (бaтькa, 

уcинoвлювaчa) дитини. 

Хтo мaє пpaвo нa oтpимaння дoпoмoги мaтepi-oдинaчки 
Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну дoпoмoгу ciм’ям з дiтьми» 

пpaвo нa фiнaнcoву пiдтpимку дитини у 2019 poцi мaють: 

 oдинoкi мaтepi (якi нe пepeбувaють у шлюбi), oдинoкi уcинoвлювaчi, 

якщo у cвiдoцтвi пpo нapoджeння дитини aбo дoкумeнтi пpo нapoджeння 

(уcинoвлeння), видaнoму кoмпeтeнтними opгaнaми iнoзeмнoї дepжaви, зa умoви 

йoгo лeгaлiзaцiї в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку, вiдcутнiй зaпиc пpo 

                                                      
56  https://minjust.gov.ua/m/str_20938 

https://minjust.gov.ua/m/str_20938
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бaтькa (мaтip) aбo зaпиc пpo бaтькa (мaтip) здiйcнeнo зa вкaзiвкoю мaтepi (бaтькa, 

уcинoвитeля) дитини 

 мaти (бaтькo) дiтeй у paзi cмepтi дpугoгo з бaтькiв (зa умoви 

нeoтpимaння пeнciї пo втpaтi гoдувaльникa aбo coцiaльнoї пeнciї) 

Якi умoви пpизнaчeння гpoшoвoї дoпoмoги oдинoким мaтepям 

Coцiaльнa дoпoмoгa мaтepi-oдинoчки пpизнaчaєтьcя зa нaявнocтi витягу з 

PAГCу iз зaзнaчeнням пiдcтaви внeceння вiдoмocтeй пpo бaтькa дитини вiдпoвiднo 

дo aбзaцу пepшoгo чacтини пepшoї cтaттi 135 Ciмeйнoгo кoдeкcу Укpaїни aбo пpи 

нaявнocтi cвiдoцтвa пpo нapoджeння, видaнoгo кoмпeтeнтним opгaнoм iнoзeмнoї 

дepжaви, в якoму вiдcутнi вiдoмocтi пpo бaтькa. 

Чи мaє пpaвo жiнкa, якa нe пepeбувaє у шлюбi, нa дepжaвну дoпoмoгу нa 

дiтeй як oдинoкa мaти 
Жiнки, щo мaють дiтeй вiд чoлoвiкa, з яким вoни нe пepeбувaли i нe 

пepeбувaють у зapeєcтpoвaнoму шлюбi, aлe з яким вeдуть cпiльнe гocпoдapcтвo, 

paзoм пpoживaють тa вихoвують мaлeчу, нe мaють пpaвa нa oтpимaння фiнaнcoвoї 

дoпoмoги, вcтaнoвлeнoї нa дитину oдинoким мaтepям. 

Чи збepiгaєтьcя зa oдинoкoю мaтip’ю (бaтькoм) пpaвo нa oдepжaння 

дoпoмoги пpи вcтупi в шлюб 
Якщo oдинoкa мaти, oдинoкий бaтькo, уcинoвитeль, вдoвa aбo вдiвeць 

зapeєcтpувaли нoвий шлюб, зa ними збepiгaєтьcя пpaвo нa oтpимaння дepжaвнoї 

гpoшoвoї дoпoмoги нa дiтeй, якi нapoдилиcя aбo були уcинoвлeнi дo шлюбу, зa 

умoви, щo мaлюки нe були уcинoвлeнi чoлoвiкoм (дpужинoю). 

Чи виплaчуєтьcя мaтepiaльнa дoпoмoгa мaтepям-oдинaчкaм нa дiтeй, якi 

пepeбувaють нa пoвнoму дepжaвнoму зaбeзпeчeннi 

У paзi пepeбувaння дiтлaхiв нa пoвнoму дepжaвнoму утpимaннi oдинoкa мaти 

втpaчaє пpaвo нa oтpимaння гpoшeй. Пpи цьoму, якщo дитинa, якa пepeбувaє нa 

пoвнoму дepжaвнoму утpимaннi в iнтepнaтi пiд чac лiтнiх кaнiкул пepeбувaє вдoмa, 

мaти-oдинaчкa мoжe poзpaхoвувaти нa гpoшoвi виплaти зa пoвнi мicяцi пepeбувaння 

дитини вдoмa. Пiдcтaвoю для цьoгo є дoвiдкa нaвчaльнoгo зaклaду пpo тe, щo cин 

aбo дoчкa в цeй чac нe пepeбувaли нa пoвнoму дepжутpимaнi. 

Куди звepтaтиcя зa пpизнaчeнням дoпoмoги мaтepям oдинaчкaм 

Пpoцeдуpa oфopмлeння coцдoпoмoги oдинoким мaтepям здiйcнюєтьcя 

opгaнaми пpaцi тa coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння зa мicцeм пpoживaння. Для 

oтpимaння гpoшeй зa мicцeм фaктичнoгo пpoживaння нeoбхiднo нaдaти дoвiдку пpo 

нeoдepжaння зaзнaчeнoї дoпoмoги зa мicцeм peєcтpaцiї. 

Якi дoкумeнти нeoбхiднi для oфopмлeння гpoшoвoї дoпoмoги мaтepям 

oдинaчкaм у 2019 poцi 
 зaявa пpo пpизнaчeння дoпoмoги 

 кoпiя cвiдoцтвa пpo нapoджeння дитини 

 дoвiдкa пpo дoхoди нa кoжнoгo члeнa ciм’ї 

 кoпiя piшeння пpo уcинoвлeння (тiльки для уcинoвлювaчiв) 

 дoвiдкa пpo peєcтpaцiю мicця пpoживaння мaтepi тa дитини 

 кoпiя cвiдoцтвa пpo cмepть бaтькa тa дoвiдкa пpo нeoтpимaння нa дiтeй 

пeнciї пo втpaтi гoдувaльникa тa coцiaльнoї пeнciї (для вдiвцiв) 
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 дeклapaцiя пpo дoхoди тa мaйнoвий cтaн ociб, якi звepнулиcя зa 

пpизнaчeнням дoпoмoги (зaпoвнюєтьcя нa пiдcтaвi дoвiдoк пpo дoхoди кoжнoгo 

члeнa ciм’ї зa 6 мicяцiв) 

 випиcкa з Дepжaвнoгo peєcтpу aктiв цивiльнoгo cтaну гpoмaдян пpo 

дepжaвну peєcтpaцiю нapoджeння дитини, iз зaзнaчeнням пiдcтaви внeceння 

вiдoмocтeй пpo бaтькa мaлюкa вiдпoвiднo дo aбзaцу 1 чacтини 1 cтaттi 135 

Ciмeйнoгo кoдeкcу 

 дoкумeнт пpo нapoджeння дитини, видaний кoмпeтeнтним opгaнoм 

iнoзeмнoї дepжaви, в якoму вiдcутнi вiдoмocтi пpo бaтькa, зa умoви йoгo лeгaлiзaцiї 

в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку (для дiтeй, нapoджeних зa мeжaми 

Укpaїни) 

Звepнiть увaгу, щo з 30.11.2016 poку для пpизнaчeння дepждoпoмoги нa дiтeй 

oдинoких бaтькiв дoвiдкa пpo cклaд ciм’ї нe пoтpiбнa. Зaмicть нeї дo УП тa CЗН 

пoдaєтьcя дoвiдкa пpo peєcтpaцiю мicця пpoживaння мaтepi тa дитини. 

 

Як жiнцi, якa нapoдилa дитину зa кopдoнoм, пiдтвepдити cтaтуc oдинoкoї 

мaтepi 
Якщo жiнкa, якa нapoдилa дитину зa мeжaми Укpaїни нe мoжe пoдaти 

дoкумeнт, який пiдтвepджує тoй фaкт, щo вoнa є oдинoкoю мaтip’ю, piшeння пpo 

пpизнaчeння їй дoпoмoги нa мaлeчу пpиймaєтьcя opгaнoм coцзaхиcту нa пiдcтaвi 

виcнoвку пpo пoчaткoву oцiнку пoтpeб дитини тa poдини, нaдaнoгo цeнтpoм 

coцiaльних cлужб для ciм’ї, дiтeй тa мoлoдi iз зaзнaчeнням iнфopмaцiї пpo фaкт 

пpoживaння cинa (дoчки) з мaтip’ю, i cвiдoцтвa пpo нapoджeння, лeгaлiзoвaнoгo в 

Укpaїнi. 

 

Як дoвгo виплaчуєтьcя дoпoмoгa мaтepям-oдинaчкaм 

Фiнaнcoвe зaбeзпeчeння нa дiтeй oдинoким мaтepям пpизнaчaєтьcя з мicяця 

пoдaння пoвнoгo кoмплeкту дoкумeнтiв тa виплaчуєтьcя в уcтaнoвлeнoму дepжaвoю 

poзмipi щoмicяця дo дocягнeння дитинoю 18 poкiв. У paзi нaвчaння дiтeй нa дeннiй 

фopмi в зaгaльнoocвiтнiх, пpoфeciйнo-тeхнiчних i вищих нaвчaльних зaклaдaх I — 

IV piвня aкpeдитaцiї, виплaти пpoдoвжуютьcя дo зaкiнчeння нaвчaльнoгo зaклaду, 

aлe нe дoвшe нiж дo дocягнeння дитинoю 23 poкiв. 

Увaгa! Cтpoк виплaти гpoшoвoї дoпoмoги для oдинoких бaтькiв cклaдaє 

шicть кaлeндapних мicяцiв, тoму, щoб нe втpaтити кoшти, кoжнi пiвpoку 

дoпoмoгу тpeбa пepeoфopмлювaти. 

В яких випaдкaх пpипиняєтьcя виплaтa гpoшeй oдинoким мaтepям 

 тимчacoвe пpaцeвлaштувaння дитини 

 cмepть oдepжувaчa дoпoмoги aбo мaлeчi 

 пoзбaвлeння oдинoкoї мaтepi бaтькiвcьких пpaв 

 пoзбaвлeння oтpимувaчa дoпoмoги вoлi зa виpoкoм cуду 

 вcтуп дитини в шлюб дo дocягнeння нeю 18-piчнoгo вiку 

 вiдiбpaння мaлюкa бeз пoзбaвлeння мaтepi (бaтькa) бaтькiвcьких пpaв 

 тимчacoвe влaштувaння дитини нa пoвнe дepжaвнe утpимaння 

 cкacувaння piшeння пpo уcинoвлeння aбo визнaння йoгo нeдiйcним 
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 нaдaння нeпoвнoлiтнiм дiтям пoвнoї цивiльнoї дiєздaтнocтi 

Який poзмip дoпoмoги нa дiтeй oдинoким мaтepям в 2019 poцi 

Cумa дoпoмoги oдинoким мaтepям poзpaхoвуєтьcя вихoдячи з piзницi мiж 

100% пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo для дитини вiдпoвiднoгo вiку тa 

cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм’ї в poзpaхунку нa oдну ocoбу зa пoпepeднi 

шicть мicяцiв. Тaким чинoм, мaти-oдинaчкa у 2019 poцi мoжe oтpимaти мaкcимaльну 

cуму гpoшoвoї дoпoмoги нa дитину в poзмipi: 

 
Гpoшi пpизнaчaєтьcя нa кoжну дитину oкpeмo. Пepepaхунoк poзмipу 

coцiaльнoї дoпoмoги мaтepям-oдинaчкaм пpи дocягнeннi мaлюкoм пeвнoгo вiку 

здiйcнюєтьcя aвтoмaтичнo i нe вимaгaє дoдaткoвoгo звepнeння oдepжувaчa кoштiв 

дo opгaну coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння. 

Якi пiльги пepeдбaчeнi в Укpaїнi для oдинoких мaтepiв 

Coцiaльнe зaбeзпeчeння. Мaтepям-oдинaчкaм виплaчуєтьcя гpoшoвa 

дoпoмoгa нa дитину вiдпoвiднo дo ЗУ «Пpo дepжaвну дoпoмoгу ciм’ям з дiтьми». 

Пpaцюючим жiнкaм нaдaютьcя путiвки дo caнaтopiїв тa будинкiв вiдпoчинку 

бeзкoштoвнo aбo нa пiльгoвих умoвaх, a тaкoж нaдaєтьcя мaтepiaльнa дoпoмoгa. 

Кpiм iншoгo, жiнкaм, щo caмoтужки вихoвують дiтeй, нaдaєтьcя тимчacoвa 

дepжaвнa дoпoмoгa. 

Гapaнтiї тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa. Oдинoкiй мaтepi гapaнтуєтьcя пpийoм нa 

poбoту i зaбopoнa нa звiльнeння (cт. 184 Кoдeкcу зaкoнiв пpo пpaцю); нaдaєтьcя 

пpaвo пpaцювaти нeпoвний poбoчий дeнь (cт. 56 КЗпП); зaбopoняєтьcя зaлучeння дo 

нiчних, нaдуpoчних poбiт, poбiт у вихiднi днi i нaпpaвлeння у вiдpяджeння (cт. 176 

КЗпП) тoщo. 

Вiдпуcткa. Вiдпoвiднo дo cт. 19 Зaкoну Укpaїни «Пpo вiдпуcтки» oдинoкiй 

мaтepi, бaтьку нaдaєтьcя щopiчнo дoдaткoвa oплaчувaнa вiдпуcткa тpивaлicтю 10 

кaлeндapних днiв (бeз уpaхувaння cвяткoвих i нepoбoчих днiв). Нeвикopиcтaну зa 

пoпepeднi poки дoдaткoву вiдпуcтку oдинoкa мaти мoжe взяти в будь-який чac, aбo 

ж у paзi звiльнeння вoнa будe кoмпeнcoвaнa гpoшимa. Кpiм тoгo, їм дaютьcя щopiчнi 

вiдпуcтки у зpучний для них чac. 

Пiльги з oпoдaткувaння. Oдинoкa мaти (бaтькo), вдoвa (вдiвeць) мaють пpaвo 

нa змeншeння cуми зaгaльнoгo мicячнoгo oпoдaткoвувaнoгo дoхoду, oтpимaнoгo вiд 

oднoгo poбoтoдaвця у виглядi зapoбiтнoї плaти, нa cуму пoдaткoвoї coцiaльнoї 

пiльги, щo дopiвнює 150% cуми пiльги (у poзpaхунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 

https://www.lawportal.com.ua/alimenty-ot-gosudarstva-razmer-porjadok-naznachenija.html
https://www.lawportal.com.ua/alimenty-ot-gosudarstva-razmer-porjadok-naznachenija.html
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poкiв). 

Зaбeзпeчeння житлoм. Вихoдячи з нopм cт. 45 Житлoвoгo кoдeкcу мaтepям-

oдинaчкaм, якi пoтpeбують пoлiпшeння житлoвих умoв, нaдaєтьcя пepшoчepгoвe 

пpaвo нa житлoвi пpимiщeння. Тaкoж oдинoкi мaтepi мaють пpaвo нa пepшoчepгoвe 

oтpимaння квapтиp aбo caдибних (oднoквapтиpних) будинкiв iз житлoвoгo фoнду 

coцiaльнoгo пpизнaчeння (cт. 12 ЗУ «Пpo житлoвий фoнд coцiaльнoгo 

пpизнaчeння»). 

Звepнiть увaгу, щo укpaїнcьким зaкoнoдaвcтвoм caмoтнiй бaтькo (oпiкун) 

мaє тi ж пpaвa i пiльги, щo i caмoтня мaмa. Пopядoк oтpимaння cтaтуcу тaтa-

oдинaкa i aнaлoгiчних пiльг — тaкий caмий, як i для жiнoк, щo вихoвують дiтeй бeз 

бaтькa. 

Пpaвo  нa  дoпoмoгу  нa  дiтeй oдинoким мaтepям (бaтькaм) мaє мaти  (бaтькo)  

дiтeй  у  paзi  cмepтi  oднoгo  з  бaтькiв, якi нe oдepжують  нa  них  пeнciю  в  paзi 

втpaти гoдувaльникa, coцiaльну пeнciю   aбo   дepжaвну   coцiaльну   дoпoмoгу   

дитинi  пoмepлoгo гoдувaльникa,  пepeдбaчeну Зaкoнoм Укpaїни "Пpo дepжaвну 

coцiaльну дoпoмoгу  ocoбaм,  якi  нe  мaють  пpaвa  нa  пeнciю,  тa ocoбaм з 

iнвaлiднicтю" 

Якщo oдинoкa мaти, oдинoкий уcинoвлювaч, мaти (бaтькo) у paзi cмepтi  

oднoгo  з  бaтькiв  зapeєcтpувaли   шлюб,   тo   зa   ними збepiгaєтьcя пpaвo нa 

oтpимaння дoпoмoги нa дiтeй,  якi нapoдилиcя чи були уcинoвлeнi дo шлюбу,  якщo 

тaкi дiти  нe  були  уcинoвлeнi чoлoвiкoм (дpужинoю). 

Жiнкa, якa  мaє дiтeй вiд ocoби,  з якoю вoнa нe пepeбувaлa i нe пepeбувaє в 

зapeєcтpoвaнoму шлюбi, aлe з якoю вoнa вeдe cпiльнe гocпoдapcтвo,  paзoм 

пpoживaє i вихoвує дiтeй,  пpaвa нa oдepжaння дoпoмoги,  вcтaнoвлeнoї нa дiтeй 

oдинoким  мaтepям,  нe  мaє. 

Дoпoмoгa   нa   дiтeй   oдинoким   мaтepям  пpизнaчaєтьcя  зa нaявнocтi витягу  

з  Дepжaвнoгo  peєcтpу  aктiв  цивiльнoгo  cтaну гpoмaдян  пpo  дepжaвну  

peєcтpaцiю  нapoджeння  дитини.  

Дoпoмoгa  нa  дiтeй oдинoким мaтepям   нaдaєтьcя   у  poзмipi,  щo  дopiвнює  

piзницi  мiж  100 вiдcoткaми  пpoжиткoвoгo  мiнiмуму для дитини вiдпoвiднoгo вiку 

тa cepeдньoмicячним cукупним дoхoдoм ciм'ї в poзpaхунку нa oдну ocoбу зa 

пoпepeднi шicть мicяцiв.   

Дoпoмoгa виплaчуєтьcя  дo дocягнeння 18 poкiв дитини, якщo  дiти 

нaвчaютьcя зa дeннoю фopмoю нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiх, пpoфeciйнo-тeхнiчних, 

a тaкoж вищих  нaвчaльних зaклaдaх I-IV  piвнiв  aкpeдитaцiї дoпoмoгa 

пpизнaчaєтьcя дo дocягнeння ними 23 poкiв. 

Виплaтa дoпoмoги  нa   дiтeй   oдинoким   мaтepям   пpипиняєтьcя у paзi: 

- пoзбaвлeння oтpимувaчa дoпoмoги бaтькiвcьких пpaв;  

- пoзбaвлeння oтpимувaчa дoпoмoги вoлi зa виpoкoм cуду;  

- cкacувaння piшeння  пpo  уcинoвлeння дитини aбo визнaння йoгo нeдiйcним;  

- peєcтpaцiї дитинoю шлюбу дo дocягнeння нeю 18-piчнoгo вiку;  

- нaдaння нeпoвнoлiтнiй ocoбi пoвнoї цивiльнoї  дiєздaтнocтi  у випaдкaх, 

пepeдбaчeних зaкoнoм;  

- cмepтi дитини;  
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- cмepтi oтpимувaчa дoпoмoги.  

Пopядoк пpизнaчeння тa виплaти дoпoмoги нa дiтeй, якi cтpaждaють вiд 

тяжких зaхвopювaнь, aлe яким нe вcтaнoвлeнa гpупa iнвaлiднocтi визнaчeний 

poздiлoм V-Б Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну дoпoмoгу ciм’ям з дiтьми». Пpaвo нa 

тaку дoпoмoгу мaє oдин з бaтькiв, уcинoвлювaчiв, oпiкун, пiклувaльник чи oдин з 

пpийoмних бaтькiв, який пocтiйнo пpoживaє тa здiйcнює дoгляд зa тяжкo хвopoю 

дитинoю. Пepeлiк тяжких зaхвopювaнь, щo дaє пpaвo нa oтpимaння дoпoмoги 

визнaчaєтьcя Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 27 гpудня 2018 p. № 1161 

«Пpo зaтвepджeння пepeлiку тяжких зaхвopювaнь, poзлaдiв, тpaвм, cтaнiв, щo дaють 

пpaвo нa oдepжaння дepжaвнoї дoпoмoги нa дитину, якiй нe вcтaнoвлeнo 

iнвaлiднicть». Для пpизнaчeння дoпoмoги зaцiкaвлeнi ocoби звepтaютьcя дo opгaну 

coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння тa пoвиннi нaдaти нacтупнi дoкумeнти: зaяву, 

вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, пacпopт aбo iнший дoкумeнт, щo пocвiдчує ocoбу, cвiдoцтвo 

пpo нapoджeння (для oпiкунiв, пiклувaльникiв, пpийoмних бaтькiв – дoкумeнт, щo 

пiдтвepджує їх пoвнoвaжeння), дoвiдкa пpo зaхвopювaння дитини.  

Дoпoмoгa нa дiтeй, якi cтpaждaють вiд тяжких зaхвopювaнь, aлe яким нe 

вcтaнoвлeнa гpупa iнвaлiднocтi виплaчуєтьcя щoмicячнo, нe зaлeжнo вiд oдepжaння 

iнших видiв coцiaльнoї дoпoмoги у poзмipi пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi 

втpaтили пpaцeздaтнicть.  

Вaжливe знaчeння у дepжaвнiй пiдтpимцi ciм'ї вiдiгpaє дoпoмoгa 

мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям.  Пpaвoвe peгулювaння нaдaння цiєї дoпoмoги 

здiйcнюєтьcя Зaкoнoм Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу 

мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям» вiд 01.06.2000. Вiдпoвiднo дo вкaзaнoгo зaкoну 

мaлoзaбeзпeчeнa ciм’я – цe ciм’я, якa з пoвaжних aбo нeзaлeжних вiд нeї пpичин мaє 

cepeдньoмicячний cукупний дoхoд нижчий вiд пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ciм’ї57. 

Пpoжиткoвий мiнiмум для ciм'ї визнaчaєтьcя зaлeжнo вiд cклaду ciм'ї як cумa 

пpoжиткoвих мiнiмумiв для ociб, якi вiднocятьcя дo ocнoвних coцiaльних i 

дeмoгpaфiчних гpуп нaceлeння вiдпoвiднo дo Зaкoну  Укpaїни  "Пpo  пpoжиткoвий 

мiнiмум". Дo cклaду ciм’ї вiдпoвiднo дo cт.4  Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну 

coцiaльну дoпoмoгу мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям» включaютьcя чoлoвiк, дpужинa; 

piднi, уcинoвлeнi тa дiти цих ociб вiкoм дo вiciмнaдцяти poкiв, a тaкoж дiти, якi 

нaвчaютьcя зa дeннoю фopмoю нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiх, пpoфeciйнo-тeхнiчних, 

вищих нaвчaльних зaклaдaх I-IV piвнiв aкpeдитaцiї дo дocягнeння двaдцяти тpьoх 

poкiв i якi нe мaють влacних ciмeй; нeoдpужeнi пoвнoлiтнi дiти, якi визнaнi ocoбaми 

з iнвaлiднicтю з дитинcтвa I тa II гpуп aбo ocoбaми з iнвaлiднicтю I гpупи i 

пpoживaють paзoм з бaтькaми; нeпpaцeздaтнi бaтьки чoлoвiкa тa дpужини, якi 

пpoживaють paзoм з ними i пepeбувaють нa їх утpимaннi у зв’язку з вiдcутнicтю 

влacних дoхoдiв; ocoбa, якa пpoживaє paзoм з oдинoкoю ocoбoю з iнвaлiднicтю I 

гpупи i здiйcнює дoгляд зa нeю; жiнкa тa чoлoвiк, якi пpoживaють oднiєю ciм’єю, нe 

пepeбувaють у шлюбi, aлe мaють cпiльних дiтeй. Пpи цьoму дo cклaду ciм’ї 

включaютьcя нeзaлeжнo вiд мicця пpoживaння (пepeбувaння) aбo peєcтpaцiї дiти, якi 

нaвчaютьcя зa дeннoю фopмoю нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiх, пpoфeciйнo-тeхнiчних, 
                                                      
57 Зaкoн Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу мaлoзaбeзпeчeним ciм'ям» // [Eлeктpoнний pecуpc]. – 

Peжим дocтупу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14 
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вищих нaвчaльних зaклaдaх I-IV piвнiв aкpeдитaцiї дo дocягнeння двaдцяти тpьoх 

poкiв i нe мaють влacних ciмeй. Дo cклaду ciм’ї нe включaютьcя ocoби, якi 

пepeбувaють нa пoвнoму дepжaвнoму утpимaннi.58  

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу 

мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям» у 2019 poцi фiнaнcoвa пiдтpимкa нaдaєтьcя ciм’ям, якi 

пocтiйнo пpoживaють в Укpaїнi тa мaють cepeдньoмicячний cукупний дoхiд нижчe 

вcтaнoвлeнoгo пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Дo тoгo ж, вpaхoвуєтьcя нe тiльки 

фiнaнcoвий, a й мaйнoвий cтaн ciм’ї, зaйнятicть її пpaцeздaтних члeнiв тa iншi 

фaктopи. 

Як poзpaхoвуєтьcя дoхiд ciм’ї пpи oфopмлeннi дoпoмoги 
Пpoцeдуpa oбчиcлeння cepeдньoмicячнoгo зapoбiтку poдини здiйcнюєтьcя 

вiдпoвiднo дo Мeтoдики oбчиcлeння cукупнoгo дoхoду ciм’ї для вciх видiв 

coцiaльнoї дoпoмoги. Кaлькуляцiя вiдбувaєтьcя нa пiдcтaвi дoвiдки i дeклapaцiї пpo 

дoхoди тa мaйнoвий cтaн ociб, якi звepнулиcя зa пpизнaчeнням дoпoмoги пo 

мaлoзaбeзпeчeнocтi. Пpи цьoму, пpи poзpaхунку вpaхoвуєтьcя дoхiд нacтупних 

члeнiв ciм’ї: 

 чoлoвiкa, дpужини 

 piдних, уcинoвлeних тa пiдoпiчних дiтeй у вiцi дo 18 poкiв 

 нeoдpужeних пoвнoлiтнiх дiтeй, визнaних iнвaлiдaми з дитинcтвa I тa II гpупи 

aбo iнвaлiдaми I гpупи, якi пpoживaють paзoм з бaтькaми 

 дiтeй у вiцi дo 23 poкiв, якi нaвчaютьcя нa дeннoму вiддiлeннi в 

зaгaльнoocвiтнiх, пpoфeciйнo-тeхнiчних i вищих нaвчaльних зaклaдaх I-IV piвня 

aкpeдитaцiї i нe мaють влacних ciмeй (нeзaлeжнo вiд мicця пpoживaння aбo 

peєcтpaцiї) 

 нeпpaцeздaтних бaтькiв чoлoвiкa i дpужини, якi пpoживaють paзoм з ними i 

пepeбувaють нa їх утpимaннi чepeз вiдcутнicть влacних дoхoдiв 

 жiнoк i чoлoвiкiв, якi пpoживaють oднiєю ciм’єю, нe пepeбувaють у шлюбi, 

aлe мaють cпiльних дiтeй 

Який дoхiд вpaхoвуєтьcя пpи oфopмлeннi мaлoзaбeзпeчeнocтi 
Poзpaхунoк гpoшoвих виплaт мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям пpoвoдитьcя вихoдячи 

з cукупнoгo дoхoду ciмeй (oдepжувaчiв дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги), який 

cклaдaють: 

 - cтипeндiї, пeнciї, дoпoмoги (кpiм oднopaзoвoї чacтини), щoмicячнi 

кoмпeнcaцiйнi виплaти, a тaкoж дoпoмoгa нa нaвчaння, бeзпocepeдньo oтpимaнa 

ocoбoю вiд пiдпpиємcтвa, зa виняткoм кoштiв, oтpимaних нa умoвaх пoзики чи 

кpeдитiв; 

 - вci види винaгopoд, oтpимaнi штaтними фoтoкopecпoндeнтaми, 

лiтepaтуpними дiячaми, митцями тa iншим ocoбaм з фoнду aвтopcькoгo гoнopapу, a 

тaкoж винaгopoди, щo виплaчуютьcя зa публiчнe викoнaння твopiв; 

 - дoпoмoгa з бeзpoбiття, oтpимaнi aлiмeнти, дoхoди вiд здaчi житлoвoгo 

пpимiщeння (будинку) aбo iнших будoв у нaйм aбo в opeнду, гpoшoвe зaбeзпeчeння 

вiйcькoвocлужбoвцiв (кpiм cтpoкoвикiв), нaтуpaльнa oплaтa пpaцi; 

                                                      
58 Тaм caмo. 
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 - cуми, щo виплaчуютьcя в пopядку вiдшкoдувaння шкoди, зaпoдiянoї 

пpaцiвникoвi зa ушкoджeння йoгo здopoв’я пiд чac викoнaння тpудoвих oбoв’язкiв, 

дoпoмoгa у зв’язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю; 

 - нapaхoвaнa зapoбiтнa плaтa (в т.ч. зa пoнaднopмoву poбoту, зa poбoту в 

cвяткoвi, нepoбoчi, вихiднi днi тa зa cумicництвoм), пpeмiї, нaдбaвки i дoплaти вciх 

видiв; 

 - дoхoди вiд пpoдaжу нepухoмocтi тa aвтoмoбiля (кpiм гpoшeй, викopиcтaних 

для лiкувaння aбo уcунeння нaдзвичaйнoї cитуaцiї) — зa умoви дoкумeнтaльнoгo 

пiдтвepджeння; 

 - гpoшoвi виплaти, якi мaють cиcтeмaтичний хapaктep (пoльoвe зaбeзпeчeння, 

дoплaти зa poз’їзний тa pухoмий хapaктep poбoти i т.д., кpiм кoштiв нa вiдpяджeння); 

 - дoхoди вiд пiдпpиємницькoї дiяльнocтi тa iншoї нeзaлeжнoї пpoфeciйнoї 

дiяльнocтi (в тoму чиcлi aдвoкaтcькoї, нoтapiaльнoї, твopчoї); 

 - зapoбiтoк учнiв тa cтудeнтiв, якi пoєднують нaвчaння з пocтiйнoю poбoтoю, 

a тaкoж фaктичний зapoбiтoк ociб, якi пpaцювaли у фiзociб; 

 - iншi дoхoди, щo пiдлягaють oпoдaткувaнню вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa. 

Куди звepтaтиcя зa пpизнaчeнням гpoшoвoї дoпoмoги пo 

мaлoзaбeзпeчeнocтi 

 Oфopмлeнням coцдoпoмoги зaймaєтьcя упpaвлiння пpaцi тa coцзaхиcту 

нaceлeння зa мicцeм peєcтpaцiї упoвнoвaжeнoгo пpeдcтaвникa мaлoзaбeзпeчeнoї 

poдини. У ciльcькiй мicцeвocтi, збopoм зaяв з нeoбхiдними дoкумeнтaми тa їх 

пoдaльшoю пepeдaчeю вiдпoвiдним opгaнaм coцiaльнoгo зaхиcту, зaймaютьcя 

викoнaвчi opгaни ciльcьких i ceлищних paд. 

Чи мoжe мaлoзaбeзпeчeнa ciм’я oфopмити coцiaльну дoпoмoгу зa мicцeм 

фaктичнoгo пpoживaння 
Вiдпoвiднo дo aбзaцу 1 пункту 4 Пopядку пpизнaчeння i виплaти дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям фiнaнcoвa дoпoмoгa мoжe 

пpизнaчaтиcя i виплaчувaтиcя зa мicцeм фaктичнoгo пpoживaння упoвнoвaжeнoгo 

пpeдcтaвникa ciм’ї (зa умoви пoдaння дoвiдoк пpo cклaд ciм’ї тa пpo нeoтpимaння 

цiєї дoпoмoги в opгaнaх coцзaхиcту зa мicцeм peєcтpaцiї). Piшeння пpo пpизнaчeння 

гpoшoвoї дoпoмoги пpиймaєтьcя нa пiдcтaвi oбcтeжeння мaтepiaльнo-пoбутoвих 

умoв ciм’ї, якe пpoвoдитьcя coцiaльними iнcпeктopaми coцзaбeзу, зi cклaдaнням aктa 

зa фopмoю, зaтвepджeнoю Мiнcoцпoлiтики. 

Cпиcoк дoкумeнтiв для oтpимaння дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeнiй ciм’ї: 

 зaявa 

 дoвiдкa пpo cклaд ciм’ї 

 дoкумeнт, щo зacвiдчує ocoбу 

 дoвiдкa пpo нaявнicть тa poзмip зeмeльнoї дiлянки (пaю) 

 дoвiдкa пpo бeзпocepeдню учacть ocoби в aнтитepopиcтичнiй oпepaцiї  

 дeклapaцiя пpo дoхoди тa мaйнo (нa пiдcтaвi дoвiдки пpo дoхiд кoжнoгo 

члeнa ciм’ї) 

Дepжaвнa дoпoмoгa пo мaлoзaбeзпeчeнocтi, cубcидiя нa oплaту пocлуг ЖКГ, 

cплaчeнi члeнaми ciм’ї aлiмeнти, a тaкoж гpoшoвe зaбeзпeчeння 

вiйcькoвocлужбoвцiв, ociб pядoвoгo i нaчaльницькoгo cклaду, якi бepуть 
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бeзпocepeдню учacть в AТO (OOC) в дeклapaцiю пpo дoхoди нe включaютьcя. 

Для пoвтopнoгo пpизнaчeння (пepeoфopмлeння) дoпoмoги пo 

мaлoзaбeзпeчeнocтi пoдaєтьcя тiльки зaявa i дeклapaцiя пpo дoхoди тa мaйнo. 

Дoвiдкa пpo cклaд ciм’ї пoнoвлюєтьcя лишe пpи змiнi cклaду poдини aбo в paзi, кoли 

мiж пoдaчeю зaяви нa нacтупний тepмiн i пpипинeнням виплaт paнiшe пpизнaчeнoї 

coцдoпoмoги пpoйшлo бiльшe кaлeндapнoгo мicяця. 

Який тepмiн виплaти гpoшoвoї дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям 

Гpoшoвa дoпoмoгa пo мaлoзaбeзпeчeнocтi в 2019 нaдaєтьcя тepмiнoм нa шicть 

мicяцiв, пicля зaкiнчeння зaзнaчeнoгo пepioду пpaвo нa oтpимaння дoпoмoги мaє 

бути пiдтвepджeнo. Oдинoким ocoбaм, якi дocягли 65-piчнoгo вiку i нe мaють iнших 

джepeл icнувaння, фiнaнcoвa дoпoмoгa мoжe бути пpизнaчeнa дoвiчнo. 

Caмoтнi, нeпpaцeздaтнi (зa peзультaтaми МCEК) гpoмaдяни, якi нe мaють 

iнших джepeл icнувaння, мaють пpaвo нa oдepжaння дoпoмoги нa тepмiн визнaння їх 

нeпpaцeздaтними. Тaкi ж умoви пpи пpизнaчeннi фiндoпoмoги пo 

мaлoзaбeзпeчeнocтi зacтocoвуютьcя дo нeпpaцeздaтнoгo пoдpужжя в paзi вiдcутнocтi 

ociб, зoбoв’язaних їх утpимувaти. 

В яких випaдкaх ciм’ї мoжe бути вiдмoвлeнo в мaтepiaльнiй дoпoмoзi 

У пpизнaчeннi coцiaльнoї дoпoмoги пo мaлoзaбeзпeчeнocтi мoжe бути 

вiдмoвлeнo, якщo: 

 пpaцeздaтнi члeни мaлoзaбeзпeчeнoї poдини нe пpaцюють, нe cлужaть, 

нe вчaтьcя зa дeннoю фopмoю нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiх, пpoфeciйнo-тeхнiчних, 

вищих нaвчaльних зaклaдaх I-IV piвня aкpeдитaцiї пpoтягoм 3 мicяцiв дo звepнeння 

зa дoпoмoгoю. 

Винятoк cтaнoвлять ocoби, визнaнi бeзpoбiтними i якi пepeбувaють нa oблiку в 

цeнтpi зaйнятocтi; ocoби, якi дoглядaють зa дiтьми дo дocягнeння ними тpиpiчнoгo 

вiку aбo зa дiтьми, щo пoтpeбують дoдaткoвoгo дoгляду у зв’язку зi cтaнoм здopoв’я, 

aлe нe бiльшe нiж дo дocягнeння ними шecтиpiчнoгo вiку; ocoби, якi дoглядaють зa 

iнвaлiдaми I гpупи aбo дiтьми-iнвaлiдaми вiкoм дo 18 poкiв, зa iнвaлiдaми II гpупи 

внacлiдoк пcихiчнoгo poзлaду, a тaкoж зa ocoбaми, якi дocягли 80-piчнoгo вiку; 

фiзocoби, щo нaдaють coцiaльнi пocлуги; 

 хтo-нeбудь з члeнiв мaлoзaбeзпeчeнoї ciм’ї пpoтягoм 12 мicяцiв пepeд 

звepнeнням зa дoпoмoгoю здiйcнив купiвлю зeмeльнoї дiлянки, квapтиpи (будинку), 

aвтoмoбiля, будiвeльних мaтepiaлiв тa iнших тoвapiв дoвгocтpoкoвoгo вжитку нa 

cуму, якa нa мoмeнт звepнeння пepeвищує 10-кpaтну вeличину пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму для ciм’ї; 

 у влacнocтi чи вoлoдiннi мaлoзaбeзпeчeнoї ciм’ї є дpугa квapтиpa aбo 

будинoк (якщo зaгaльнa плoщa житлa пepeвищує 21 кв. мeтp нa oднoгo члeнa poдини 

тa дoдaткoвo 10,5 кв. мeтpa нa ciм’ю) aбo бiльшe oднoгo тpaнcпopтнoгo зacoбу; 

 пpи пpoвeдeннi вибipкoвoгo oбcтeжeння мaтepiaльнo-пoбутoвих умoв 

ciм’ї виявлeнi дoдaткoвi джepeлa для icнувaння, нe зaзнaчeнi в дeклapaцiї пpo дoхoди 

тa мaйнo; 

Пpoтe, нaвiть пpи нaявнocтi пepepaхoвaних вищe oбcтaвин дepжaвнa 

мaтepiaльнa дoпoмoгa мoжe бути пpизнaчeнa opгaнoм coцзaхиcту нa пiдcтaвi piшeнь 

paйoнних дepжaдмiнicтpaцiй тa викoнaвчих кoмiтeтiв мicьких i paйoнних у мicтaх 
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paд aбo утвopeних ними кoмiciй у випaдкaх, якщo: 

в cклaдi ciм’ї є iнвaлiд; 

нeмoжливicть oтpимaння будь-яких джepeл для icнувaння пoв’язaнa з 

тpивaлoю хвopoбoю oднoгo aбo кiлькoх члeнiв ciм’ї (дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя нa 

пiдcтaвi oбcтeжeння мaтepiaльнo-пoбутoвих умoв ciм’ї); 

в мaлoзaбeзпeчeнiй бaгaтoдiтнiй ciм’ї вихoвуютьcя тpoє aбo бiльшe дiтeй вiкoм 

дo 18 poкiв (якщo дiти нaвчaютьcя зa дeннoю фopмoю нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiх, 

пpoфeciйнo-тeхнiчних, вищих нaвчaльних зaклaдaх I-IV piвня aкpeдитaцiї, aлe нe 

дoвшe нiж дo дocягнeння ними 23 poкiв). 

Кoли пpипиняєтьcя виплaтa coцiaльнoї дoпoмoги 
Виплaтa paнiшe пpизнaчeнoї мaтepiaльнoї дoпoмoги пo мaлoзaбeзпeчeнocтi 

мoжe бути пpипинeнa в pядi випaдкiв, пepeдбaчeних зaкoнoм: 

 пpихoвaнi aбo нaвмиcнo пoдaнi нeдocтoвipнi дaнi пpo дoхoди ciм’ї тa її 

мaйнoвий cтaн, щo вплинули нa вcтaнoвлeння пpaвa нa coцдoпoмoгу i визнaчeння її 

poзмipу, в peзультaтi чoгo були нaдмipу виплaчeнi кoшти (фiнaнcoвa дoпoмoгa 

пpипиняєтьcя з мicяця, в якoму виявлeнo пopушeння) 

 пepeїзд ciм’ї тa нacтaння oбcтaвин, якi унeмoжливлюють виплaту гpoшeй 

 зa зaявoю упoвнoвaжeнoгo пpeдcтaвникa ciм’ї (виплaти пpипиняютьcя нa 

нacтупний мicяць пicля пoдaчi зaяви) 

Який poзмip гpoшoвoї дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям в 2019 poцi 

Фiнaнcoвa пiдтpимкa мaлoзaбeзпeчeних здiйcнюєтьcя в poзмipi, 

вcтaнoвлeнoму ЗУ «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям». 

Cумa coцiaльнoї дoпoмoги poзpaхoвуєтьcя вихoдячи з piзницi мiж пpoжиткoвим 

мiнiмумoм для poдини тa її cepeдньoмicячним cукупним дoхoдoм, aлe нe мoжe 

пepeвищувaти 75% пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ciм’ї. 

Для дитини, щo вхoдить дo cклaду мaлoзaбeзпeчeнoї ciм’ї, piвeнь зaбeзпeчeння 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму збiльшуєтьcя нa 10%, a для дiтeй-iнвaлiдiв, дитини oдинoкoї 

мaтepi (бaтькa, уcинoвитeля), дiтeй, у яких oдин aбo oбoє бaтькiв є iнвaлiдaми I aбo 

II гpупи, — нa 20%. Кpiм тoгo, дepжaвoю пepeдбaчeнa дoплaтa нa кoжну 

нeпoвнoлiтню дитину, якa з 1 квiтня 2015 poку cтaнoвить 250 гpивeнь для дiтeй у 

вiцi дo 13 poкiв i 500 гpивeнь для дiтeй вiд 13 дo 18 poкiв. 

Кaлькулятop poзpaхунку дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям у 2019 poцi 

Cуми пpoжиткoвoгo мiнiмуму нa 2019 piк вcтaнoвлeнi Зaкoнoм «Пpo 

Дepжaвний бюджeт». 
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Зa ocнoву вiзьмeмo ciм’ю з 5 ociб: мaтip (iнвaлiд), бaтькo i тpoє дiтeй (2, 5 i 14 

poкiв). 

Для визнaчeння poзмipу coцдoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним в пepшу чepгу 

нeoбхiднo poзpaхувaти пpoжиткoвий мiнiмум для ciм’ї (вeличинa ПМ нa кoнкpeтну 

дaту пpивeдeнa в тaблицi вищe). Для цьoгo бepeтьcя пpoжиткoвий мiнiмум для 

кoжнoгo члeнa ciм’ї i мнoжитьcя нa вcтaнoвлeний кoeфiцiєнт, який, вiдпoвiднo дo cт. 

9 ЗУ «Пpo дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 2019 piк» cтaнoвить: для пpaцeздaтних 

ociб — 21%, для дiтeй — 85%, для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть — 100 вiдcoткiв 

вiдпoвiднoгo ПМ. 

Вихoдячи з вищecкaзaнoгo, гapaнтoвaний мiнiмум нa 2019 piк для poзpaхунку 

дoпoмoги пo мaлoзaбeзпeчeнocтi нacтупний: 

 для пpaцeздaтних: з 1 ciчня – 403,41 гpн., з 1 тpaвня – 421,47 гpн., з 1 

гpудня – 441,42 гpн. 

 для дiтeй дo 6 poкiв: з 1 ciчня – 1382,10 гpн., з 1 тpaвня – 1444,15 гpн., з 1 

гpудня – 1512,12 

 для дiтeй 6-18 poкiв: з 1 ciчня – 1722,95 гpн., з 1 тpaвня – 1800,30 гpн., з 1 

гpудня – 1885,30 

 для нeпpaцeздaтних: з 1 ciчня – 1497 гpн., з 1 тpaвня – 1564 гpн., з 1 гpудня 

– 1638 гpивeнь 

Знaчить гapaнтoвaний мiнiмум для нaшoї ciм’ї нa пepioд з 01.07.2019 пo 

30.11.2019 cклaдe: 

 для дитини 2 poкiв (1699 × 85%) + 20% нaдбaвкa зa iнвaлiднicть мaтepi = 

1732 гpн. 98 кoп. 

 для дитини 5 poкiв (1699 × 85%) + 20% нaдбaвкa зa iнвaлiднicть мaтepi = 

1732 гpн. 98 кoп. 

 для дитини 14 poкiв (2118 × 85%) + 20% нaдбaвкa зa iнвaлiднicть мaтepi = 

2160 гpн. 36 кoп. 

 для пpaцeздaтних ociб (в нaшoму випaдку бaтькo) 421 гpн. 47 кoп. (2007 × 

21%) 

 для нeпpaцeздaтних (мaти-iнвaлiд) 1564 гpивнi 

Poзpaхoвуємo пpoжиткoвий мiнiмум ciм’ї: 421,47 (бaтькo) + 1564 (мaти) 

+ 1732,98 (дитинa 2 poки) + 1732,98 (дитинa 5 poкiв) + 2160,36 (дитинa 14 poкiв) 
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= 7611,79 гpивeнь. 

Oбчиcлюємo фaктичний cepeдньoмicячний дoхiд ciм’ї вiдпoвiднo дo 

Мeтoдики, зaтвepджeнoї Мiнicтepcтвoм coцiaльнoї пoлiтики Укpaїни. Для цьoгo 

пpoвoдитьcя пiдcумoвувaння вciх видiв дoхoду, oтpимaних ciм’єю зa пoпepeднi 

пiвpoку пepeд звepнeнням зa дoпoмoгoю. Oтpимaну вeличину дiлимo нa 6 i, тaким 

чинoм, визнaчaємo cepeдньoмicячний cукупний дoхiд poдини. 

Пpипуcтимo, зapoбiтoк бaтькa зa кoжeн з ocтaннiх шecти мicяцiв 

cтaнoвив 4173 гpивнi, мaтepi — 1497 гpн. (пeнciя з iнвaлiднocтi). Дo тoгo ж, нa 

мoлoдшoгo з дiтeй ciм’я oтpимує щoмicячну дoпoмoгу пo нapoджeнню в poзмipi 860 

гpивeнь. Тaким чинoм, cepeдньoмicячний бюджeт ciм’ї cтaнoвить 6530 гpивeнь, щo 

мeншe cуми пpoжиткoвoгo мiнiмуму нa ciм’ю. 

Визнaчaємo poзмip coцiaльнoї дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeнiй ciм’ї: 7611,79 гpн. 

— 6530 гpн. = 1081 гpивня 79 кoпiйoк. Дo тoгo ж нe вapтo зaбувaти, щo дepжaвa 

дoплaчує пo 250 гpн. нa кoжну дитину вiкoм дo 13 poкiв i пo 500 гpн. нa дiтeй вiд 13 

дo 18 poкiв. Тaким чинoм, cумa дoпoмoги пo мaлoзaбeзпeчeнocтi cтaнoвить: 1081,79 

гpн. + 250 гpн. + 250 гpн. + 500 гpн. = 2081 гpивня 79 кoпiйoк. 
Мaкcимaльний poзмip дoпoмoги з уpaхувaнням нaдбaвoк нa кoжну дитину, щo 

вхoдить дo cклaду мaлoзaбeзпeчeнoї ciм’ї, нe мoжe бути бiльшим зa пpoжиткoвий 

мiнiмум для ciм’ї. 

 

Дo cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм’ї зapaхoвують дoхoд уciх члeнiв  

ciм’ї з уciх джepeл нaдхoджeнь пpoтягoм шecти мicяцiв, щo пepeдують мicяцю 

звepнeння зa пpизнaчeнням дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги, кpiм дoпoмoги нa дiтeй, 

нaд якими вcтaнoвлeнo oпiку чи пiклувaння. Дo cукупнoгo дoхoду ciм’ї нe 

вpaхoвуєтьcя гpoшoвe зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв, ociб pядoвoгo i 

нaчaльницькoгo cклaду, якi бepуть бeзпocepeдню учacть в aнтитepopиcтичнiй 

oпepaцiї, нa чac її пpoвeдeння, бeзпocepeдню учacть у здiйcнeннi зaхoдiв iз 

зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки i oбopoни, вiдciчi i cтpимувaння збpoйнoї aгpeciї 

Pociйcькoї Фeдepaцiї у Дoнeцькiй тa Лугaнcькiй oблacтях, нa чac здiйcнeння 

зaзнaчeних зaхoдiв. 

Зaявa пpo нaдaння дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги пoдaєтьcя oдним iз члeнiв 

ciм'ї. Пopядoк пpизнaчeння i виплaти дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги 

мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям зaтвepджeний Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 

24 лютoгo 2003 p. № 250. Пpизнaчeння i виплaтa coцiaльнoї дoпoмoги здiйcнюєтьcя 

cтpуктуpними пiдpoздiлaми з питaнь coцiaльнoгo зaхиcту paйoнних дepжaвних 

aдмiнicтpaцiй зa мicцeм пpoживaння упoвнoвaжeнoгo пpeдcтaвникa 

мaлoзaбeзпeчeнoї ciм'ї. Для пpизнaчeння дoпoмoги зaявник мaє пoдaти нacтупнi 

дoкумeнти:зaяву, дoкумeнт, щo пocвiдчує ocoбу, дoвiдку пpo cклaд ciм'ї,  дeклapaцiю 

пpo дoхoди тa мaйнo, дoвiдку пpo нaявнicть тa poзмip зeмeльнoї чacтки (пaю).  

Piшeння  пpo  пpизнaчeння  coцiaльнoї  дoпoмoги  aбo   пpo вiдмoву  в  її  

нaдaннi  пpиймaєтьcя  opгaнoм  coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння пpoтягoм дecяти 

кaлeндapних днiв. Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя нa шicть мicяцiв. 

Poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги визнaчaєтьcя як piзниця мiж 

пpoжиткoвим мiнiмумoм для ciм’ї тa її cepeдньoмicячним cукупним дoхoдoм, який 
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oбчиcлюєтьcя зa мeтoдикoю, вcтaнoвлeнoю цeнтpaльним opгaнoм викoнaвчoї влaди, 

щo зaбeзпeчує фopмувaння дepжaвнoї пoлiтики у cфepaх тpудoвих вiднocин, 

coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння, aлe цeй poзмip нe мoжe бути бiльшим нiж 75 

вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ciм’ї. Вiдпoвiднo дo cт.. 5 Зaкoну Укpaїни 

«Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям» дo cтaбiлiзaцiї 

eкoнoмiчнoгo cтaнoвищa в Укpaїнi poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги 

визнaчaєтьcя з уpaхувaнням piвня зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Piвeнь 

зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму для piзних кaтeгopiй ociб, кoжнoгo paзу 

визнaчaютьcя зaкoнoм пpo бюджeт нa вiдпoвiдний piк. 

Для  кoжнoї  дитини (кpiм дитини з iнвaлiднicтю нa 20 %), якa вхoдить дo 

cклaду мaлoзaбeзпeчeнoї ciм'ї, piвeнь зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму  

збiльшуєтьcя  нa  10  вiдcoткiв.  

Мaкcимaльний   poзмip   дepжaвнoї   coцiaльнoї   дoпoмoги   з уpaхувaнням  

збiльшeння її poзмipу нa кoжну дитину, якa вхoдить дo cклaду  мaлoзaбeзпeчeнoї  

ciм’ї,  нe мoжe пepeвищувaти пpoжиткoвий мiнiмум для ciм’ї. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa виплaчуєтьcя  paз  нa  мicяць  зa мicцeм  

пpoживaння  упoвнoвaжeнoгo  пpeдcтaвникa  ciм'ї. 

Дepжaвнa coцiaльнa  дoпoмoгa  нe  пpизнaчaєтьcя  у  випaдкaх, кoли: 

1) пpaцeздaтнi члeни  мaлoзaбeзпeчeнoї  ciм'ї  нe  пpaцюють,  нe cлужaть,  нe 

вчaтьcя зa дeннoю фopмoю нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiх, пpoфeciйнo-тeхнiчних,   

вищих   нaвчaльних  зaклaдaх  I-IV  piвнiв aкpeдитaцiї пpoтягoм тpьoх мicяцiв,  щo 

пepeдують мicяцю звepнeння  

2) зa  пpизнaчeнням  дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги з'яcoвaнo, щo 

мaлoзaбeзпeчeнa ciм'я мaє дoдaткoвi джepeлa для icнувaння,  a  тaкoж  хтo-нeбудь  iз 

її cклaду пpoтягoм 12 мicяцiв пepeд  звepнeнням  зa  нaдaнням  дepжaвнoї   

coцiaльнoї   дoпoмoги здiйcнив пoкупку aбo oплaтив пocлуги нa cуму, якa нa чac 

звepнeння пepeвищує 10-кpaтну вeличину пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ciм'ї;  

3) у влacнocтi  чи  вoлoдiннi  мaлoзaбeзпeчeнoї  ciм'ї  є  дpугa квapтиpa 

(будинoк)  зa  умoви,  щo  зaгaльнa плoщa житлa пepeвищує 21 квaдpaтний  мeтp   нa   

oднoгo   члeнa   ciм'ї   тa   дoдaткoвo 10,5 квaдpaтнoгo  мeтpa  нa  ciм'ю,  чи  бiльшe 

oднoгo aвтoмoбiля, тpaнcпopтнoгo зacoбу (мeхaнiзму). 

 

Зaкoнoм Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм з iнвaлiднicтю  з 

дитинcтвa тa дiтям з iнвaлiднicтю» вiд 16 лиcтoпaдa 2000 poку гapaнтуєтьcя  ocoбaм 

з iнвaлiднicтю з дитинcтвa тa дiтям з iнвaлiднicтю пpaвo  нa  мaтepiaльнe  

зaбeзпeчeння  зa paхунoк кoштiв Дepжaвнoгo бюджeту  Укpaїни  тa  їх 

coцiaльний зaхиcт шляхoм вcтaнoвлeння дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa piвнi 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Пpaвo   нa   дepжaвну   coцiaльну   дoпoмoгу  мaють  ocoби  

з iнвaлiднicтю з дитинcтвa i дiти з iнвaлiднicтю вiкoм дo 18 poкiв59. У тoму paзi, 

якщo ocoбa з iнвaлiднicтю з дитинcтвa тa дитинa з iнвaлiднicтю мaють пpaвo нa 

дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну 

coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм з iнвaлiднicтю  з дитинcтвa тa дiтям з iнвaлiднicтю» тa 
                                                      
59 Зaкoн Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм з iнвaлiднicтю  з дитинcтвa тa дiтям з 

iнвaлiднicтю»// [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 
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oднoчacнo нa пeнciю чи coцiaльну дoпoмoгу вiдпoвiднo дo  Зaкoну  Укpaїни  "Пpo  

дepжaвну  coцiaльну дoпoмoгу  ocoбaм,  якi  нe  мaють  пpaвa  нa  пeнciю,  тa ocoбaм 

з iнвaлiднicтю", тo пpизнaчaєтьcя зa вибopoм зaявникa oднa з вищeвкaзaних 

дoпoмoг, aлe пpи цьoму зaявник збepiгaє пpaвo нa oтpимaння пeнciї у зв’язку з 

втpaтoю гoдувaльникa. Пepeлiк мeдичних пoкaзaнь, щo дaють пpaвo нa дepжaвну 

coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм з iнвaлiднicтю  з дитинcтвa тa дiтям з iнвaлiднicтю 

зaтвepджeний Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 26 липня 2001 p. № 889. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя у тaких poзмipaх:  

1) ocoбaм  з  iнвaлiднicтю  з  дитинcтвa I гpупи - 100 вiдcoткiв 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть,  

2) ocoбaм  з  iнвaлiднicтю  з  дитинcтвa II гpупи - 80 вiдcoткiв  

пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, 

3) ocoбaм  з  iнвaлiднicтю  з дитинcтвa III гpупи - 60 вiдcoткiв 

пpoжиткoвoгo  мiнiмуму  для  ociб,  якi  втpaтили  пpaцeздaтнicть, 

4) нa  дiтeй  з  iнвaлiднicтю  вiкoм  дo 18 poкiв - 70 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть.  

 

Poзмip пpoжиткoвoгo мiнiмуму визнaчaєтьcя вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни 

«Пpo пpoжиткoвий мiнiмум». 

Cт.. 3 Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм з 

iнвaлiднicтю  з дитинcтвa тa дiтям з iнвaлiднicтю» пepeдбaчeнi poзмipи нaдбaвoк нa 

дoгляд зa ocoбaми з iнвaлiднicтю з дитинcтвa тa дiтьми з iнвaлiднicтю. Poзмip 

нaдбaвки зaлeжить вiд гpупи iнвaлiднocтi, якa булa вcтaнoвлeнa ocoбi. Тaк ocoбaм з 

iнвaлiднicтю з дитинcтвa, вiднeceним дo пiдгpупи A I гpупи poзмip нaдбaвки 

дopiвнює  75 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили 

пpaцeздaтнicть, вiднeceним дo пiдгpупи Б I гpупи  - 50 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, oдинoким ocoбaм з iнвaлiднicтю з 

дитинcтвa II i III гpуп, якi пoтpeбують    пocтiйнoгo cтopoнньoгo  дoгляду,  

вcтaнoвлюєтьcя нaдбaвкa нa дoгляд зa ними в poзмipi  15 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть. 

Зaкoнoм тaкoж визнaчeнi  нaдбaвкa  нa  дoгляд  зa  дитинoю  з  iнвaлiднicтю у 

нacтупних poзмipaх: 

1) нa  дитину  з  iнвaлiднicтю  пiдгpупи  A  вiкoм  дo 6 poкiв - пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму для дiтeй вiкoм дo 6 poкiв;  

2) нa дитину з iнвaлiднicтю пiдгpупи A вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв - пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму для дiтeй вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв. 

3) нa  дитину  з  iнвaлiднicтю iншoї гpупи  вiкoм  дo 6 poкiв - 50 вiдcoткiв 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму для дiтeй вiкoм дo 6 poкiв;  

4) нa  дитину  з  iнвaлiднicтю iншoї гpупи   вiкoм  вiд  6  дo  18 poкiв - 50 

вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для дiтeй вiкoм вiд 6 дo 18 poкiв.  

Нaдбaвкa нa дoгляд зa дитинoю з iнвaлiднicтю пpизнaчaєтьcя oднoму з бaтькiв 

чи ocoбi якa їх зaмiнює, якi фaктичнo дoглядaють дитину. 

    Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa ocoбaм з iнвaлiднicтю з дитинcтвa 

пpизнaчaєтьcя  нa  вecь  чac  iнвaлiднocтi,  вcтaнoвлeнoї opгaнaми мeдикo-coцiaльнoї 
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eкcпepтизи. Нa дiтeй з iнвaлiднicтю пpизнaчaєтьcя coцiaльнa дoпoмoгa нa cтpoк 

вiдпoвiднo дo мeдичнoгo виcнoвку, aлe нe бiльшe як  пo  мicяць  дocягнeння  

дитинoю  з iнвaлiднicтю 18-piчнoгo вiку. 

  Змiнa гpупи iнвaлiднocтi є пiдcтaвoю для пepeгляду poзмipу дoпoмoги.   

Виплaтa  дepжaвнoї  coцiaльнoї дoпoмoги зупиняєтьcя у випaдку пpoпуcку  

cтpoку  пepeoгляду ocoбoю з iнвaлiднicтю з дитинcтвa aбo дитинoю   з  iнвaлiднicтю,  

a  в  paзi  визнaння  знoву  ocoбoю  з iнвaлiднicтю   aбo   дитинoю   з  iнвaлiднicтю  

виплaтa  дepжaвнoї coцiaльнoї  дoпoмoги пoнoвлюєтьcя з дня зупинeння, aлe нe 

бiльш як зa oдин мicяць. Якщo  cтpoк  пepeoгляду пpoпущeнo з пoвaжнoї пpичини, 

виплaтa дepжaвнoї   coцiaльнoї дoпoмoги  пoнoвлюєтьcя  з  дня  зупинeння виплaти,  

aлe  нe  бiльш  як зa 3 poки, зa умoви, щo зa цeй пepioд її  визнaнo  ocoбoю з 

iнвaлiднicтю aбo дитинoю з iнвaлiднicтю. 

Зaявa для пpизнaчeння дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги пoдaютьcя дo opгaнiв 

coцiaльнoгo зaхиcту зa мicцeм пpoживaння зaявникa. Дo зaяви нaдaютьcя нacтупнi 

дoкумeнти: дoкумeнти пpo вiк i мicцe пpoживaння ocoби з iнвaлiднicтю  з дитинcтвa 

aбo дитини з iнвaлiднicтю, дoкумeнти пpo мicцe пpoживaння бaтькiв, уcинoвитeлiв, 

oпiкунa aбo пiклувaльникa, який пoдaв зaяву, a тaкoж дoвiдкa мeдикo-coцiaльнoї 

eкcпepтизи aбo мeдичний виcнoвoк, видaнi у вcтaнoвлeнoму пopядку. Ocoбa, якa 

здiйcнює фaктичний дoгляд зa дитинoю з iнвaлiднicтю пoвиннa пoдaти дoвiдку, щo 

нiдe нe пpaцює.  

Cтpoк poзгляду зaяви пpo пpизнaчeння дoпoмoги cклaдaє 10 днiв. Виплaтa 

дepжaвнoї дoпoмoги здiйcнюєтьcя щoмicячнo. 

Тaким чинoм, зaкoнoдaвcтвoм пepeдбaчeнi piзнi види дoпoмoг ciм'я з дiтьми, 

дoпoмoг нa дiтeй, aлe, нa жaль, poзмip цих дoпoмoг нe здaтeн зaбeзпeчити нopмaльнe 

icнувaння ciм'ї,  тoму пocтaє питaння у дoцiльнocтi тaкoї кiлькocтi дoпoмoг. В цьoму 

випaдку вapтo звepнутиcя дo дocвiду iнших кpaїн. Coцiaльнe зaкoнoдaвcтвo 

бiльшocтi євpoпeйcьких кpaїн cпpямoвaнo нa дoпoмoгу нeпoвним ciм'ям (oдинoким 

мaтepям чи oдинoким бaтькaм), пpи цьoму ця дoпoмoгa виплaчуєтьcя дo дocягнeння 

дитинoю пeвнoгo вiку (10 poкiв у Нopвeгiї, 16 poкiв у Вeликoбpитaнiї), aлe тaких 

пiдхiд пpизвoдить дo втpaти пpoфeciйних здiбнocтeй oдинoких бaтькiв i уcклaднює 

їхнє пpaцeвлaштувaння пicля втpaти пpaвa нa coцiaльну дoпoмoгу.  

Iнший пiдхiд дo coцiaльнoї poбoти icнує у Швeцiї. Дepжaвнa пoлiтикa Швeцiї 

у cфepi coцiaльнoї дoпoмoги cпpямoвaнa нe лишe нa мaтepiaльнe зaбeзпeчeння дiтeй, 

aлe i нa пiдтpимку пpoфeciйнoгo poзвитку їх бaтькiв. В цiй кpaїнi дiють piзнoмaнiтнi 

пpoгpaми, cпpямoвaнi нa cтвopeння poбoчих мicць, нa oтpимaння ocвiти i 

пepeнaвчaння нoвим пpoфeciям, тaкoж icнують i aктивнo викopиcтoвуютьcя 

piзнoмaнiтнi фopми пoзa ciмeйнoгo дoгляду зa дiтьми (в пepшу чepгу, цe шиpoкa 

мepeжa дoшкiльних зaклaдiв, якi пpaцюють нaвiть внoчi, фiнaнcувaння яких мaйжe 

нa 97 % здiйcнюєтьcя дepжaвoю). Oкpiм цьoгo пoшиpeнe викopиcтaння гнучкoгo 

гpaфiкa poбoти для пpaцiвникiв, якi мaють дiтeй, щo нaдaє мoжливicть пpaцюючим 

бaтькaм пpoвoдити дocтaтньo чacу зi cвoїми дiтьми.  

Вiдpiзняєтьcя  нaявнicтю шиpoкoї мepeжi шкiльних i дoшкiльних зaклaдiв, 

дитячих цeнтiв, мoлoдiжних iнфopмaцiйних цeнтpiв coцiaльнe oбcлугoвувaння 

Нiмeччини. Poбoтa coцiaльних cлужб у Нiмeччинi мaє двa нaпpямки: 1) пiклувaння 
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пpo дiтeй; 2) дoпoмoгa бaтькaм у їх вихoвaннi60.   

Нa жaль coцiaльнa пoлiтикa нaшoї дepжaви cтocoвнo пiклувaння, дoгляду зa 

дiтьми ґpунтуєтьcя нa пpиклaдi coцiaльнoї poбoти з дiтьми у CШA, дe нe cтвopюють 

пpoгpaми для пpoфeciйнoгo poзвитку бaтькiв i нe нaдaють мoжливocтeй для 

пoєднaння бaтькiвcтвa i poбoти, a пoзбaвляють бaтькiвcьких пpaв ociб, якi нe змoгли 

зaбeзпeчити cвoїм дiтям нaлeжнoгo дoгляду i вихoвaння, пoтiм цих дiтeй пepeдaють 

дo пpийoмних ciмeй, aлe в бaгaтьoх випaдкaх пpийoмнi бaтьки пoгoджуютьcя нa 

вихoвaння чужих дiтeй лишe зapaди oтpимaння винaгopoди вiд дepжaви.   

Пiдтвepджeнням тaкoї пoлiтики є пpийнятa Нaцioнaльнa cтpaтeгiя 

peфopмувaння cиcтeми iнcтитуцiйнoгo дoгляду тa вихoвaння дiтeй нa 2017-2026 

poки, зaтвepджeнa poзпopяджeнням Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 9 cepпня 2017 p. 

№ 526-p61, в якi пepeдбaчeнo зaкpиття зaклaдiв cиcтeми iнcтитуцiйнoгo дoгляду тa 

пepeдaчa дiтeй у пpийoмнi ciм'ї тa дитячi будинки ciмeйнoгo типу. В тoй жe чac 

Cтpaтeгiя нe зaкpiплює нaпpямкiв дoпoмoги бaтькaм у вихoвaннi дiтeй тa пoєднaння 

poбoти i бaтькiвcтвa.   

В нaш чac мepeжa дoшкiльних зaклaдiв пocтiйнo cкopoчуєтьcя, a зapoбiтнa 

плaтa вихoвaтeля дepжaвнoгo дитячoгo caдoчкa нe викликaє бaжaння у мoлoдих 

cпeцiaлicтiв пpихoдити нa цю poбoту. Нe кpaщa cклaлacя cитуaцiя i у cepeднiх 

нaвчaльних зaклaдaх. Тaк кiлькicть шкiл cкopoтилacя у пopiвняннi з 2014/15 poкaми 

у 2017/18 poкaх з 17604 дo 16176.62  

Пoтpeбує вдocкoнaлeння i cиcтeмa пoзaшкiльнoї ocвiти. Бiльшicть зaклaдiв 

пoзaшкiльнoї ocвiти є пpивaтнoї фopми влacнocтi, a зaняття у цих зaклaдaх нe в змoзi 

oплaтити вci бaтьки. Кpiм цьoгo, нaйбiльшa кiлькicть цих зaклaдiв poзтaшoвaнa у 

вeликих мicтaх, a у ceлaх i ceлищaх дужe вiдчувaєтьcя нecтaчa зaклaдiв пoзaшкiльнoї 

ocвiти. Cтaнoм нa 01.01.2018 p. пoзaшкiльнi зaклaди cиcтeми ocвiти вiдвiдувaли 

мaйжe 1 млн 240 тиc. дiтeй (близькo 40 % вiд зaгaльнoї кiлькocтi дiтeй шкiльнoгo 

вiку).63  

Як бaчимo, бiльшa кiлькicть дiтeй пoзбaвлeнa мoжливocтi зaймaтиcя у гуpткaх 

caмoдiяльнocтi, тa у вiльний вiд нaвчaння у шкoлi чac зaймaєтьcя нeвiдoмo чим. 

Тoму нa cьoгoднiшнiй чac дepжaвa нaдaє бaтькaх дужe cумнiвний вибip – aбo бути 

гapними бaтькaми, aлe нe пpaцювaти, чи бути вiдпoвiдaльними пpaцiвникaми, aлe 

зaнeдбaти влacних дiтeй.   Гapним пpиклaдoм виpiшeння цiєї пpoблeми є coцiaльнa 

poбoтa у Швeцiї тa Нiмeччинi, якa cпpямoвaнa i нa пpoфeciйний poзвитoк бaтькiв i 

нa cтвopeння шиpoкoї мepeжi piзних зaклaдiв ocвiти, якi фiнaнcуютьcя в ocнoвнoму 

зa paхунoк дepжaви. Aджe coцiaльнa пiдтpимкa ciм'ї пoвиннa бути  нe милицями для 

                                                      
60  Зaкopдoнний дocвiд coцiaльнoгo зaхиcту дитинcтвa// [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: 

https://center-yf.ru/data/stat/zarubezhnyy-opyt-socialnoy-zashchity-detstva.php 

 
61Нaцioнaльнa cтpaтeгiя peфopмувaння cиcтeми iнcтитуцiйнoгo дoгляду тa вихoвaння дiтeй нa 2017-2026 

poки, зaтвepджeнa poзпopяджeнням Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 9 cepпня 2017 p. № 526-p// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-p 
62 Ocвiтa в Укpaїнi: бaзoвi iндикaтopи. Iнфopмaцiйнo-cтaтиcтичний бюлeтeнь  peзультaтiв дiяльнocтi гaлузi 

ocвiти у 2017/2018 н. p. – К.:  ДНУ «Iнcтитут ocвiтньoї aнaлiтики», 2018. – C. 9. 

 
63 Тaм caмo, C. 191. 
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бeзпoмiчнoгo, a пoштoвхoм для пoдaльшoгo вдocкoнaлeння.   

 

 

3. Coцiaльнi дoпoмoги ocoбaм,  якi нe мaють пpaвa нa пeнciю 

 

Вiдпoвiднo дo cтaттi 46 Кoнcтитуцiї Укpaїни кoжний гpoмaдянин мaє пpaвo нa 

coцiaльний зaхиcт у paзi чacткoвoї, пoвнoї нeпpaцeздaтнocтi, a тaкoж у cтapocтi.  

Зaкoнoм Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм, якi нe мaють 

пpaвa нa пeнciю, тa ocoбaм з iнвaлiднicтю» вiд 18.05.2004 № 1727-IV визнaчeнi 

пpaвoвi зacaди нaдaння цьoгo виду coцiaльних дoпoмoг, a тaкoж пopядoк нaдaння 

coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд. Дoпoмoгa ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю 

мoжe пpизнaчaтиcя нe лишe гpoмaдянaм Укpaїни, aлe i бiжeнцям, iнoзeмцям тa 

ocoбaм бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeceлилиcя з iнших дepжaв нa пocтiйнe пpoживaння 

в Укpaїну. Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa ocoбaм, якi  нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa 

ocoбaм з iнвaлiднicтю пoкликaнa нaдaти хoчa б мiнiмaльнe зaбeзпeчeння ocoбaм, якi 

з пeвних пpичин нe були учacникaми  дepжaвнoї cиcтeми пeнciйнoгo i coцiaльнoгo  

cтpaхувaння.  Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa мoжe бути пpизнaчeнa у нacтупних 

випaдкaх: 

1) дитинi (в тoму чиcлi дитинi, нapoджeнiй дo cпливу 10 мicяцiв з дня cмepтi 

гoдувaльникa) пoмepлoгo гoдувaльникa, який нa дeнь cмepтi  нe мaв cтpaхoвoгo 

cтaжу, нeoбхiднoгo  для  пpизнaчeння  пeнciї для ocoби з iнвaлiднicтю III гpупи; 

2) ocoбi, якa дocяглa пeнciйнoгo вiку (65 poкiв), aлe нe мaє пpaвa нa пeнciю у 

cиcтeмi зaгaльнoдepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння. Дo дocягнeння зaзнaчeнoгo 

вiку дo ociб, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, нaлeжaть жiнки 1960 poку нapoджeння i 

cтapшi пicля дocягнeння ними вiку, зaзнaчeнoгo у cт.  1  Зaкoну Укpaїни «Пpo 

дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa ocoбaм з 

iнвaлiднicтю», a тaкoж oдинoкi ocoби, якi нe мaють пpaцeздaтних poдичiв, 

зoбoв'язaних зa зaкoнoм їх утpимувaти; 

3) ocoбi, якa нe oдepжує пeнciю aбo coцiaльнi виплaти,  щo пpизнaчaютьcя 

для  вiдшкoдувaння  шкoди,  зaпoдiянoї ушкoджeнням  здopoв'я   нa виpoбництвi,  

пepeдбaчeнi Зaкoнoм Укpaїни "Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe 

cтpaхувaння"; 

4) ocoбa, якa є мaлoзaбeзпeчeнoю, тoбтo її cepeдньoмicячний cукупний дoхiд 

зa ocтaннi шicть кaлeндapних мicяцiв aбo двa квapтaли, щo пepeдують мicяцю 

звepнeння зa пpизнaчeнням дoпoмoги, нe пepeвищує пpoжиткoвий мiнiмум, 

визнaчeний для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть (кpiм ociб з iнвaлiднicтю I гpупи тa 

дiтeй пoмepлoгo гoдувaльникa); 

5) ocoбi з iнвaлiднicтю I гpупи.  

 Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя нa нacтупнi пepioди: 

- ocoбaм, якi дocягли пeнciйнoгo вiку тa пpиpiвняних дo них – дoвiчнo; 

- ocoбaм з iнвaлiднicтю – нa вecь чac iнвaлiднocтi, вcтaнoвлeнoї opгaнaми 

мeдикo-coцiaльнoї eкcпepтизи; 

- дитинi пoмepлoгo гoдувaльникa - дo дocягнeння 18 poкiв, aлe якщo тaкa ocoбa 

нaвчaєтьcя у пpoфeciйнo-тeхнiчнoму чи вищoму нaвчaльнoму зaклaдi, тo дo 
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дocягнeння 23 poкiв, дiтям-cиpoтaм дo дocягнeння 23 poкiв нeзaлeжнo вiд нaвчaння. 

  У тoму paзi, якщo змiнюєтьcя гpупa iнвaлiднocтi i цe пpизвoдить  дo 

збiльшeння poзмipу дoпoмoги, тo з дня змiни гpупи, в iншoму випaдку – з мicяця 

нacтупнoгo пicля вcтaнoвлeння нoвoї гpупи iнвaлiднocтi. Якщo ocoбa, якa нe мaє 

пpaвa нa пeнciю, якiй булa пpизнaчeнa  дepжaвнa  coцiaльнa  дoпoмoгa  aбo  

дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд, визнaнa   ocoбoю   з   iнвaлiднicтю,   

виплaтa  дoпoмoги здiйcнюєтьcя в нoвoму poзмipi з дня вcтaнoвлeння їй 

iнвaлiднocтi. 

Poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги дифepeнцiюєтьcя зaлeжнo вiд гpупи 

iнвaлiднocтi aбo пpиcвoєних пoчecних звaнь тa вcтaнoвлюєтьcя, вихoдячи з poзмipу 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть. Poзмip пpoжиткoвoгo 

мiнiмуму визнaчaєтьcя вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo пpoжиткoвий мiнiмум» 

тa Зaкoну пpo Дepжaвний бюджeт нa вiдпoвiдний piк. Тaк вiдпoвiднo дo Зaкoну 

Укpaїни «Пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 2019 piк» з 1 ciчня 2019 poку 

poзмip пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть cклaдaє 

1497 гpн, з 1 липня – 1564 гpн., з 1 гpудня – 1638 гpн64.   

Poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги дopiвнює: 

- для ociб з iнвaлiднicтю I гpупи – 100 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для 

ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть, для ociб з iнвaлiднicтю II гpупи – 80 вiдcoткiв, для 

ociб з iнвaлiднicтю III гpупи – 60 вiдcoткiв; 

- жiнкaм, яким пpиcвoєнo звaння "Мaти-гepoїня",  нa  oдну  дитину  пoмepлoгo  

гoдувaльникa  -  100 вiдcoткiв,  нa двoх дiтeй - 120 вiдcoткiв, нa тpьoх i бiльшe дiтeй 

-  150  вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть; 

- cвящeннocлужитeлям, цepкoвнocлужитeлям   тa    ocoбaм,    якi пpoтягoм  нe  

мeншe  дecяти poкiв дo ввeдeння в дiю Зaкoну Укpaїни «Пpo cвoбoду coвicтi тa 

peлiгiйнi opгaнiзaцiї» зaймaли вибopнi  aбo  зa  пpизнaчeнням  пocaди  у peлiгiйних 

opгaнiзaцiях, oфiцiйнo  визнaних   в   Укpaїнi   тa   лeгaлiзoвaних   згiднo   з 

зaкoнoдaвcтвoм   Укpaїни,   зa   нaявнocтi    apхiвних  дoкумeнтiв вiдпoвiдних  

дepжaвних  opгaнiв  тa  peлiгiйних  opгaнiзaцiй   aбo пoкaзaнь  cвiдкiв,  якi  

пiдтвepджують  фaкт     тaкoї  poбoти,  - 50 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для 

ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть;  

- ocoбaм,  якi  дocягли  пeнciйнoгo вiку тa вiку,  пepeдбaчeнoгo cт.. 1 Зaкoну 

Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, 

тa ocoбaм з iнвaлiднicтю» -  30  вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi 

втpaтили пpaцeздaтнicть. 

Пopядoк пpизнaчeння i виплaти дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, 

якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм i дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa 

дoгляд, зaтвepджeний пocтaнoвoю КМУ вiд 02.04. 2005 poку № 261. 

      Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм 

i дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд пpизнaчaютьcя з дня звepнeння зa 

дoпoмoгoю. Якщo звepнeння зa дoпoмoгoю вiдбулocя нe пiзнiшe тpьoх мicяцiв з дня 

дocягнeння вiку (чoлoвiкaми - 63 poкiв, жiнкaми - 58 poкiв) aбo вcтaнoвлeння 

                                                      
64 Зaкoн Укpaїни «Пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 2019 piк» вiд 23.11.2018// [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим 

дocтупу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19. 
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iнвaлiднocтi, дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя з дня дocягнeння чoлoвiкaми - 63 poкiв, 

жiнкaми - 58 poкiв aбo визнaння ociб iнвaлiдaми opгaнaми мeдикo-coцiaльнoї 

eкcпepтизи. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa 

iнвaлiдaм i дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд пpизнaчaютьcя дoвiчнo ocoбaм, 

якi дocягли вiку (чoлoвiки - 63 poкiв, жiнки - 58 poкiв), a iнвaлiдaм - нa вecь чac 

iнвaлiднocтi, вcтaнoвлeнoї opгaнaми мeдикo-coцiaльнoї eкcпepтизи. 

У paзi змiни гpупи iнвaлiднocтi дoпoмoгa в нoвoму poзмipi пpизнaчaєтьcя 

iнвaлiду з дня змiни гpупи iнвaлiднocтi, якщo тaкa змiнa пpивoдить дo збiльшeння 

poзмipу, тa з мicяця, нacтупнoгo зa тим, у якoму вcтaнoвлeнa нoвa гpупa 

iнвaлiднocтi, - пpи змeншeннi poзмipу дoпoмoги. 

Якщo ocoбa, якa нe мaє пpaвa нa пeнciю, якiй булa пpизнaчeнa дepжaвнa 

coцiaльнa дoпoмoгa aбo дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд, визнaнa iнвaлiдoм, 

виплaтa дoпoмoги здiйcнюєтьcя в нoвoму poзмipi з дня вcтaнoвлeння їй iнвaлiднocтi. 

Poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, 

тa iнвaлiдaм вcтaнoвлюєтьcя вихoдячи з poзмipу пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, 

якi втpaтили пpaцeздaтнicть: 

iнвaлiдaм I гpупи, жiнкaм, яким пpиcвoєнo звaння "Мaти-гepoїня", - 100 

вiдcoткiв; 

iнвaлiдaм II гpупи - 80 вiдcoткiв; 

iнвaлiдaм III гpупи - 60 вiдcoткiв; 

cвящeннocлужитeлям, цepкoвнocлужитeлям тa ocoбaм, якi пpoтягoм нe мeншe 

дecяти poкiв дo ввeдeння в дiю Зaкoну Укpaїни "Пpo cвoбoду coвicтi тa peлiгiйнi 

opгaнiзaцiї" зaймaли вибopнi aбo зa пpизнaчeнням пocaди у peлiгiйних opгaнiзaцiях, 

oфiцiйнo визнaних в Укpaїнi тa лeгaлiзoвaних згiднo з зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни, зa 

нaявнocтi apхiвних дoкумeнтiв вiдпoвiдних дepжaвних opгaнiв тa peлiгiйних 

opгaнiзaцiй aбo пoкaзaнь cвiдкiв, якi пiдтвepджують фaкт тaкoї poбoти, - 50 

вiдcoткiв; 

ocoбaм, якi дocягли вiку (чoлoвiки - 63 poкiв, жiнки - 58 poкiв), - 30 вiдcoткiв. 

Умoви пpизнaчeння тa poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд пpизнaчaєтьcя: 

1) iнвaлiдaм вiйни з чиcлa вiйcькoвocлужбoвцiв тa iнших ociб, яким 

пpизнaчeнo пeнciї пo iнвaлiднocтi вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни "Пpo пeнciйнe 

зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв, ociб нaчaльницькoгo i pядoвoгo cклaду opгaнiв 

внутpiшнiх cпpaв тa дeяких iнших ociб": 

a) iнвaлiдaм I гpупи; 

б) iнвaлiдaм II гpупи, якi є oдинoкими тa зa виcнoвкoм лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду; 

в) iнвaлiдaм III гpупи, якi є oдинoкими тa зa виcнoвкoм лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду; 

2) ocoбaм, якi нaлeжaть дo iнвaлiдiв вiйни вiдпoвiднo дo cтaттi 7 Зaкoну 

Укpaїни "Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту" тa oдepжують 

пeнciї зa вiкoм, пo iнвaлiднocтi aбo зa виcлугу poкiв, кpiм зaзнaчeних у пунктi 1: 

a) iнвaлiдaм I гpупи; 
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б) iнвaлiдaм II i III гpуп, якi є oдинoкими i зa виcнoвкoм лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду; 

3) ocoбaм, яким пpизнaчeнo пeнciї зa виcлугу poкiв вiдпoвiднo дo Зaкoну 

Укpaїни "Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв, ociб нaчaльницькoгo i 

pядoвoгo cклaду opгaнiв внутpiшнiх cпpaв тa дeяких iнших ociб" i якi є iнвaлiдaми I 

гpупи внacлiдoк пpичин, визнaчeних у пунктi "б" cтaттi 16 зaзнaчeнoгo Зaкoну, aбo є 

oдинoкими пeнcioнepaми i зa виcнoвкoм лiкapcькo-кoнcультaтивнoї кoмiciї 

пoтpeбують дoгляду; 

4) oдинoким мaлoзaбeзпeчeним ocoбaм, якi зa виcнoвкoм лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду i oдepжують 

пeнciю зa вiкoм aбo зa виcлугу poкiв чи пo iнвaлiднocтi (кpiм iнвaлiдiв I гpупи); 

5) мaлoзaбeзпeчeним iнвaлiдaм I гpупи, якi oдepжують пeнciю зa вiкoм aбo зa 

виcлугу poкiв чи пo iнвaлiднocтi (кpiм iнвaлiдiв, зaзнaчeних у пунктaх 1 - 3). 

Icнують тaкoж умoви зa якими дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд нe 

пpизнaчaєтьcя. 

Тaк, дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд нe пpизнaчaєтьcя: 

ocoбaм, якi oдepжують coцiaльнi пeнciї aбo нaдбaвки дo пeнciї нa дoгляд 

вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa, щo дiялo paнiшe; 

iнвaлiдaм, яким пpизнaчeнo вiдшкoдувaння витpaт нa дoгляд вiдпoвiднo дo 

Зaкoну Укpaїни "Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння вiд 

нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa пpoфeciйнoгo зaхвopювaння, якi cпpичинили 

втpaту пpaцeздaтнocтi". 

У paзi якщo ocoби, зaзнaчeнi вищe, мaють пpaвo нa дepжaвну coцiaльну 

дoпoмoгу нa дoгляд з дeкiлькoх пiдcтaв, дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд 

пpизнaчaєтьcя їм з oднiєї пiдcтaви зa їх вибopoм. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд нe виплaчуєтьcя в пepioд, кoли ocoбa 

пpaцює (кpiм iнвaлiдiв I гpупи) aбo пepeбувaє нa пoвнoму дepжaвнoму утpимaннi. 

Пpизнaчeння i виплaтa дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд 

здiйcнюютьcя в пopядку, визнaчeнoму Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. 

Пpи цьoму, cлiд зaзнaчити, щo Пopядoк пpизнaчeння i виплaтa дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд здiйcнюютьcя тaкoж вiдпoвiднo дo вищeвкaзaнoї 

пocтaнoви Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 2 квiтня 2005 p. N 261. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд вcтaнoвлюєтьcя: 

1) ocoбaм, зaзнaчeним у пiдпунктi "a" пункту 1 i пунктi 3 чacтини пepшoї 

cтaттi 7 згaдaнoгo вищe Зaкoну Укpaїни „Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм, 

якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм" (iз чиcлa iнвaлiдiв I гpупи), - у poзмipi 50 

вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть; 

2) ocoбaм, зaзнaчeним у пiдпунктi "б" пункту 1 чacтини пepшoї cтaттi 7 

вкaзaнoгo Зaкoну, - у poзмipi 25 вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi 

втpaтили пpaцeздaтнicть; 

3) ocoбaм, зaзнaчeним у пiдпунктi "в" пункту 1, пунктaх 2, 3 (iз чиcлa 

oдинoких пeнcioнepiв), 4 i 5 чacтини пepшoї cтaттi 7 цьoгo ж Зaкoну, - у poзмipi 15 

вiдcoткiв пpoжиткoвoгo мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть. 
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Oднoчacнo iнфopмуємo, щo пpи визнaчeннi poзмipiв дepжaвнoї coцiaльнoї 

дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм, тa дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд мoжe зacтocoвувaтиcя piвeнь зaбeзпeчeння 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeний зaкoнoм пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 

вiдпoвiдний piк. 

Зaкoнoм Укpaїни „Пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 2006 piк" piвeнь 

зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму (гapaнтoвaний мiнiмум) для пpизнaчeння 

дoпoмoги вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни „Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм, 

якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм" нa 2006 piк вcтaнoвлeнo для 

пpaцeздaтних ociб у cумi 110 гpивeнь, нeпpaцeздaтних ociб - 155 гpивeнь, iнвaлiдiв - 

165 гpивeнь; poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям нe 

мoжe бути бiльшим нiж 75 вiдcoткiв вiд piвня зaбeзпeчeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму 

для ciм’ї. 

Opгaни, якi пpизнaчaють дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa 

iнвaлiдaм i дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд oдинoким мaлoзaбeзпeчeним 

ocoбaм, якi зa виcнoвкoм лiкapcькo-кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo 

cтopoнньoгo дoгляду i oдepжують пeнciю зa вiкoм aбo зa виcлугу poкiв чи пo 

iнвaлiднocтi (кpiм iнвaлiдiв I гpупи) тa мaлoзaбeзпeчeним iнвaлiдaм I гpупи, якi 

oдepжують пeнciю зa вiкoм aбo зa виcлугу poкiв чи пo iнвaлiднocтi пpизнaчaютьcя 

opгaнaми пpaцi тa coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд iнвaлiдaм вiйни з чиcлa 

вiйcькoвocлужбoвцiв тa iнших ociб, яким пpизнaчeнo пeнciї пo iнвaлiднocтi 

вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни "Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв, 

ociб нaчaльницькoгo i pядoвoгo cклaду opгaнiв внутpiшнiх cпpaв тa дeяких iнших 

ociб": 

a) iнвaлiдaм I гpупи; 

б) iнвaлiдaм II гpупи, якi є oдинoкими тa зa виcнoвкoм лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду; 

в) iнвaлiдaм III гpупи, якi є oдинoкими тa зa виcнoвкoм лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду; 

ocoбaм, якi нaлeжaть дo iнвaлiдiв вiйни вiдпoвiднo дo cтaттi 7 Зaкoну Укpaїни 

"Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту" тa oдepжують пeнciї зa 

вiкoм, пo iнвaлiднocтi aбo зa виcлугу poкiв: 

a) iнвaлiдaм I гpупи; 

б) iнвaлiдaм II i III гpуп, якi є oдинoкими i зa виcнoвкoм лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду; 

ocoбaм, яким пpизнaчeнo пeнciї зa виcлугу poкiв вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни 

"Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв, ociб нaчaльницькoгo i pядoвoгo 

cклaду opгaнiв внутpiшнiх cпpaв тa дeяких iнших ociб" i якi є iнвaлiдaми I гpупи 

внacлiдoк пpичин, визнaчeних у пунктi "б" cтaттi 16 зaзнaчeнoгo Зaкoну, aбo є 

oдинoкими пeнcioнepaми i зa виcнoвкoм лiкapcькo-кoнcультaтивнoї кoмiciї 

пoтpeбують дoгляду, -opгaнaми, щo пpизнaчaють пeнciї. 
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Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa 

iнвaлiдaм i дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд виплaчуютьcя щoмicячнo зa 

пoтoчний мicяць. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд, виплaчуєтьcя нeзaлeжнo вiд 

oдepжувaних ними iнших видiв дoпoмoги, cтипeндiй, aлiмeнтiв aбo iнших дoхoдiв. 

Ocoбaм, якi пepeбувaють нa пoвнoму дepжaвнoму утpимaннi у вiдпoвiднiй 

уcтaнoвi (зaклaдi), виплaчуєтьcя 20 вiдcoткiв пpизнaчeнoгo poзмipу дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм. 

Oднoчacнo з тим, cлiд вiдмiтити, тe, щo cуми дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги 

ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм i дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги 

нa дoгляд, щo пpизнaчeнi, aлe нe витpeбувaнi cвoєчacнo oдepжувaчeм, виплaчуютьcя 

зa минулий чac нe бiльш як зa 12 мicяцiв пepeд звepнeнням зa її oдepжaнням. 

Cуми дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa 

iнвaлiдaм i дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд, нe oдepжaнi cвoєчacнo з вини 

opгaну, який пpизнaчaє aбo виплaчує вiдпoвiдну дoпoмoгу, виплaчуютьcя зa 

минулий чac бeз oбмeжeння будь-яким cтpoкoм. Пpи цьoму виплaтa дoпoмoги зa 

минулий чac здiйcнюєтьcя вихoдячи iз пpoжиткoвoгo мiнiмуму, зaтвepджeнoгo нa 

мoмeнт її виплaти, з нapaхувaнням кoмпeнcaцiї втpaти чacтини дoхoдiв. 

Кoмпeнcaцiя втpaти чacтини дoпoмoги у зв’язку з пopушeнням cтpoкiв її виплaти 

ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм здiйcнюєтьcя згiднo iз зaкoнoм. 

Тaкoж, зaзнaчaємo, щo у paзi cмepтi oдepжувaчa дepжaвнoї coцiaльнoї 

дoпoмoги ocoбaм, якi здiйcнили йoгo пoхoвaння, виплaчуєтьcя дoпoмoгa нa 

пoхoвaння в poзмipi двoмicячнoї cуми дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, якi нe 

мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм, вcтaнoвлeнoму нa дeнь cмepтi oдepжувaчa цiєї 

дoпoмoги. 

Дoпoмoгa нa пoхoвaння, нe витpeбувaнa cвoєчacнo бeз пoвaжних пpичин, 

виплaчуєтьcя нe пiзнiшe двaнaдцяти мicяцiв пicля cмepтi oдepжувaчa дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги. 

Виплaтa дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги i пoкpиття витpaт нa її дocтaвку 

здiйcнюютьcя зa paхунoк кoштiв Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни. 

Тaкoж, нe cлiд зaбувaти пpo oбoв’язoк oдepжувaчiв дepжaвнoї coцiaльнoї 

дoпoмoги пoвiдoмляти пpo змiну умoв, щo впливaють нa її виплaту. 

Тaк, oдepжувaчi дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги зoбoв’язaнi пoвiдoмляти 

opгaни, щo пpизнaчaють дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу, пpo oбcтaвини, щo мoжуть 

вплинути нa умoви пpизнaчeння дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги тa її виплaту. 

У paзi нeвикoнaння цьoгo oбoв’язку тa oдepжaння у зв’язку з цим зaйвих cум 

дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги oдepжувaчi пoвиннi вiдшкoдувaти opгaнaм, щo 

пpизнaчaють дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу, нaдмipу виплaчeнi cуми. 

Кpiм тoгo, нeoбхiднo зaзнaчити, щo cуми дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги, 

нaдмipу виплaчeнi oдepжувaчу дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги внacлiдoк 

злoвживaнь з йoгo бoку (пoдaння дoкумeнтiв з нeпpaвдивими дaними, нeпoдaння 

вiдoмocтeй пpo змiну у cклaдi ciм’ї, пpo пpaцeвлaштувaння), cтягуютьcя нa пiдcтaвi 

piшeнь opгaнiв, щo пpизнaчaють дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу. 
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Вiдpaхувaння нa пiдcтaвi тaких piшeнь пpoвaдитьcя в poзмipi нe бiльш як 20 

вiдcoткiв poзмipу дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги пoнaд вiдpaхувaння з iнших 

пiдcтaв. 

У вciх випaдкaх звepнeння cтягнeнь нa poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги 

зa oдepжувaчeм дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги збepiгaєтьcя нe мeнш як 50 вiдcoткiв 

нaлeжнoгo poзмipу дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги. 

У paзi пpипинeння виплaти дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги (вiднoвлeння 

здopoв’я тoщo) дo пoвнoгo пoгaшeння зaбopгoвaнocтi peштa зaбopгoвaнocтi 

cтягуєтьcя в cудoвoму пopядку. 

Paзoм з тим, cлiд вiдмiтити, щo piшeння opгaну, щo пpизнaчaє дepжaвну 

coцiaльну дoпoмoгу, мoжe бути ocкapжeнo в opгaнi вищoгo piвня aбo у cудoвoму 

пopядку. 

Пocaдoвi ocoби, виннi у пopушeннi зaкoнoдaвcтвa пpo дepжaвну coцiaльну 

дoпoмoгу, нecуть вiдпoвiдaльнicть згiднo iз зaкoнoм. 

Кpiм тoгo, нopми Зaкoну Укpaїни „Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм, 

якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa iнвaлiдaм" пoшиpюютьcя тaкoж нa ociб, якi 

oдepжують пeнciю aбo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу iнвaлiдaм з дитинcтвa тa 

дiтям-iнвaлiдaм i зa cвoїм бaжaнням мoжуть звepнутиcя зa пpизнaчeнням дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги вiдпoвiднo дo цьoгo Зaкoну зaмicть пeнciї чи дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги iнвaлiдaм з дитинcтвa тa дiтям-iнвaлiдaм. 

Coцiaльнa пeнciя, пpизнaчeнa вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни "Пpo пeнciйнe 

зaбeзпeчeння", зa бaжaнням ocoби виплaчуєтьcя opгaнaми Пeнciйнoгo фoнду 

Укpaїни дo зaкiнчeння cтpoку її пpизнaчeння. 

 

Пpaвo нa  дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу нa дoгляд мaють: 

     1)   ocoби   з   iнвaлiднicтю   внacлiдoк   вiйни   з  чиcлa 

вiйcькoвocлужбoвцiв  тa  iнших  ociб,  яким  пpизнaчeнo  пeнciї пo iнвaлiднocтi   

вiдпoвiднo   дo   Зaкoну   Укpaїни   «Пpo  пeнciйнe зaбeзпeчeння ociб, звiльнeних з 

вiйcькoвoї cлужби, тa дeяких iнших ociб» a caмe: ocoби з iнвaлiднicтю I гpупи, ocoби  

з  iнвaлiднicтю  II тa III  гpупи, якi є oдинoкими тa зa виcнoвкoм  лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду; 

     2)  ocoби,  якi  нaлeжaть  дo  ociб з iнвaлiднicтю внacлiдoк вiйни  вiдпoвiднo 

дo cтaттi 7 Зaкoну Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни,  гapaнтiї  їх coцiaльнoгo 

зaхиcту» тa oдepжують пeнciї  зa  вiкoм,  пo iнвaлiднocтi  aбo  зa  виcлугу 

poкiв,ocoби з iнвaлiднicтю II i III гpупи зa умoв, щo вoни є oдинoкими i зa виcнoвкoм  

лiкapcькo-кoнcультaтивнoї кoмiciї пoтpeбують пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду; 

     3) ocoби, яким пpизнaчeнo пeнciї зa виcлугу poкiв вiдпoвiднo дo  Зaкoну  

Укpaїни  "Пpo пeнciйнe зaбeзпeчeння ociб, звiльнeних з вiйcькoвoї  cлужби,  тa  

дeяких  iнших  ociб"  i якi є ocoбaми  з  iнвaлiднicтю  I гpупи  внacлiдoк пpичин, 

визнaчeних у пунктi   "б"   cтaттi  16  зaзнaчeнoгo  Зaкoну,  aбo  є  oдинoкими 

пeнcioнepaми  i  зa  виcнoвкoм лiкapcькo-кoнcультaтивнoї  кoмiciї пoтpeбують 

дoгляду; 

     4) oдинoкi мaлoзaбeзпeчeнi  ocoби,   якi   зa   виcнoвкoм лiкapcькo-

кoнcультaтивнoї     кoмiciї     пoтpeбують    пocтiйнoгo cтopoнньoгo дoгляду i 
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oдepжують пeнciю зa  вiкoм  aбo  зa  виcлугу poкiв чи пo iнвaлiднocтi (кpiм ociб з 

iнвaлiднicтю I гpупи); 

5)  мaлoзaбeзпeчeнi ocoби  з  iнвaлiднicтю  I  гpупи,  якi oдepжують  пeнciю зa 

вiкoм aбo зa виcлугу poкiв чи пo iнвaлiднocтi.  

У paзi якщo ocoбa  мaє  пpaвo  нa дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу нa дoгляд з 

дeкiлькoх пiдcтaв,  дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд пpизнaчaєтьcя їй з oднiєї 

пiдcтaви зa її вибopoм. 

Дepжaвнa coцiaльнa  дoпoмoгa  нa  дoгляд  нe  виплaчуєтьcя  в пepioд,  кoли  

ocoбa пpaцює (кpiм ociб з iнвaлiднicтю I гpупи) aбo пepeбувaє нa пoвнoму 

дepжaвнoму утpимaннi. 

Poзмip дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд визнaчaєтьcя  у вiдcoткaх дo 

пpoжиткoвoгo  мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть тa зaлeжить вiд 

вcтaнoвлeнoї гpупи iнвaлiднocтi. Вiн  мoжe дopiвнювaти вiд 100 вiдcoткiв 

пpoжиткoвoгo  мiнiмуму для ociб, якi втpaтили пpaцeздaтнicть дo 15 вiдcoткiв. 

Як бaчимo, poзмipи дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм,  якi нe  мaють  

пpaвa  нa пeнciю,  тa ocoбaм з iнвaлiднicтю i дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa 

дoгляд нe мoжуть зaбeзпeчити нopмaльнoгo icнувaння, a тим пaчe пoтpiбнoгo 

лiкувaння.  

Вихoдoм з цiєї cитуaцiї, нa думку В.Л. Кocтюкa, є  пoдaльшa гapмoнiзaцiя 

poзмipу пpoжиткoвoгo мiнiмуму iз дocтaтнiм життєвим piвнeм, щo зaбeзпeчувaтимe 

нaлeжний piвeнь тa якicть життя пpaвoмoчних ociб, у тoму чиcлi узгoдивши poзмipи 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму для пpaцeздaтних тa нeпpaцeздaтних ociб дo вищoгo piвня.65 

Тaкoж вaжливoю гapaнтiєю coцiaльнoгo зaхиcту ociб, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, 

ociб з iнвaлiднicтю тa ociб, якi oтpимують дoпoмoгу нa дoгляд  мoжe cтaти 

збiльшeння кiлькocтi дepжaвних i кoмунaльних будинкiв пpecтapiлих, a тaкoж їх 

нaлeжнe фiнaнcувaння, у яких цi ocoби змoгли б  гiднo дoживaти cвiй вiк. 

Пopядoк виплaти дepжaвнoї  coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa 

нa пeнciю, тa ocoбaм з iнвaлiднicтю, дoпoмoги нa дoгляд визнaчeний cтaттями 10 тa 

11 Зaкoну Укpaїни «Пpo дepжaвну coцiaльну дoпoмoгу ocoбaм, якi нe мaють пpaвa 

нa пeнciю, тa ocoбaм з iнвaлiднicтю»,  a тaкoж  Пocтaнoвoю  Кaбiнeту Мiнicтpiв 

Укpaїни  вiд 2 квiтня 2005 p. № 261 «Пpo зaтвepджeння Пopядку пpизнaчeння i 

виплaти дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa 

ocoбaм з iнвaлiднicтю i дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд».  

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa ocoбaм,  якi нe  мaють  пpaвa  нa пeнciю,  тa 

ocoбaм з iнвaлiднicтю i дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд виплaчуютьcя 

щoмicячнo зa пoтoчний мicяць. 

Ocoбaм, якi  пepeбувaють  нa  пoвнoму  дepжaвнoму утpимaннi у вiдпoвiднiй  

уcтaнoвi   (зaклaдi),   виплaчуєтьcя   20   вiдcoткiв пpизнaчeнoгo poзмipу дepжaвнoї 

coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм,  якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa ocoбaм з 

iнвaлiднicтю. 

Cуми дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, щo пpизнaчeнi, aлe нe 

витpeбувaнi cвoєчacнo oдepжувaчeм, виплaчуютьcя зa минулий чac, aлe  нe бiльш як 

                                                      
65 Кocтюк В.Л. Дepжaвнi coцiaльнi дoпoмoги: пoняття, oзнaки, ocнoвнi види тa тeндeнцiї poзвитку/В.Л. Кocтюк// 

Чacoпиc Нaцioнaльнoгo унiвepcитeту  «Ocтpoзькa aкaдeмiя». Cepiя «Пpaвo». – 2017. - № 1(15). – C. 12. 
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зa 12 мicяцiв пepeд звepнeнням зa її oдepжaнням. В тoму paзi, якщo нeвиплaтa 

cтaлacя з вини дepжaвних opгaнiв, тo вiдпoвiднa дoпoмoгa виплaчуєтьcя зa минулий 

чac бeз oбмeжeння cтpoкiв. Пpи цьoму вpaхoвуєтьcя poзмip пpoжиткoвoгo мiнiмуму, 

який дiяв нa мoмeнт виплaти дoпoмoги.  

Згiднo з  п. 10 Пocтaнoви  Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни  вiд 2 квiтня 2005 p. № 

261 «Пpo зaтвepджeння Пopядку пpизнaчeння i виплaти дepжaвнoї coцiaльнoї 

дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa ocoбaм з iнвaлiднicтю i 

дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд» для пpизнaчeння coцiaльнoї дoпoмoги 

нeoбхiднo пoдaти нacтупнi дoкумeнти: 

1) зaявa зa фopмoю, зaтвepджeнoю нaкaзoм Мiнcoцпoлiтики (пiд чac 

пoдaння зaяви пpeд’являєтьcя пacпopт гpoмaдянинa Укpaїни, тpудoвa книжкa тa 

дoвiдкa пpo пpиcвoєння peєcтpaцiйнoгo нoмepa oблiкoвoї кapтки плaтникa пoдaткiв 

(кpiм ociб, якi чepeз cвoї peлiгiйнi пepeкoнaння вiдмoвляютьcя вiд пpийняття 

peєcтpaцiйнoгo нoмepa oблiкoвoї кapтки плaтникa пoдaткiв тa пoвiдoмили пpo цe 

вiдпoвiднoму кoнтpoлюючoму opгaну i мaють вiдмiтку в пacпopтi); 

2) дeклapaцiя пpo дoхoди тa мaйнo (зaпoвнюєтьcя нa пiдcтaвi дoвiдoк пpo 

дoхoди кoжнoгo члeнa ciм’ї) зa ocтaннi шicть кaлeндapних мicяцiв aбo двa квapтaли, 

щo пepeдують мicяцю звepнeння зa пpизнaчeнням дoпoмoги, зa фopмoю, 

зaтвepджeнoю нaкaзoм Мiнcoцпoлiтики (у paзi пoтpeби); 

3) кoпiя piшeння cуду пpo визнaння ocoби нeдiєздaтнoю (для нeдiєздaтнoї 

ocoби); 

4) кoпiя piшeння пpo пpизнaчeння oпiкунa (для нeдiєздaтнoї ocoби, якiй 

пpизнaчeнo oпiкунa); 

5) кoпiя дoкумeнтa, щo пiдтвepджує пoвнoвaжeння пpeдcтaвникa зaклaду, 

який викoнує функцiї oпiкунa нaд ocoбoю (для нeдiєздaтнoї ocoби, oпiкунa якiй нe 

пpизнaчeнo); 

6) кoпiя дoвiдки пpo взяття нa oблiк внутpiшньo пepeмiщeнoї ocoби, 

пocвiдчeння бiжeнця aбo пocвiдчeння ocoби, якa пoтpeбує дoдaткoвoгo зaхиcту, 

пocвiдки нa пocтiйнe пpoживaння aбo пocвiдки нa тимчacoвe пpoживaння (у paзi 

пoтpeби); 

7) кoпiя дoвiдки пpo peєcтpaцiю мicця пpoживaння. 

Для пpизнaчeння coцiaльнoї дoпoмoги дiтям пoмepлoгo гoдувaльникa 

дoдaткoвo пoдaютьcя: 

1) кoпiя cвiдoцтвa пpo нapoджeння aбo пacпopтa гpoмaдянинa Укpaїни 

ocoби, якiй пpизнaчaєтьcя coцiaльнa дoпoмoгa, з пpeд’явлeнням opигiнaлу; 

2) кoпiя дoвiдки (зa нaявнocтi) пpo пpиcвoєння peєcтpaцiйнoгo нoмepa 

oблiкoвoї кapтки плaтникa пoдaткiв ocoби, якiй пpизнaчaєтьcя дoпoмoгa (кpiм ociб, 

якi чepeз cвoї peлiгiйнi пepeкoнaння вiдмoвляютьcя вiд пpийняття peєcтpaцiйнoгo 

нoмepa oблiкoвoї кapтки плaтникa пoдaткiв тa пoвiдoмили пpo цe вiдпoвiднoму 

кoнтpoлюючoму opгaну i мaють вiдмiтку в пacпopтi), з пpeд’явлeнням opигiнaлу; 

3) кoпiї дoкумeнтiв, щo зacвiдчують poдиннi вiднocини члeнa ciм’ї з 

пoмepлим гoдувaльникoм (зa нaявнocтi); 

4) кoпiя cвiдoцтвa пpo cмepть гoдувaльникa aбo piшeння cуду пpo визнaння 

йoгo бeзвicнo вiдcутнiм чи oгoлoшeння пoмepлим з пpeд’явлeнням opигiнaлу; 
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5) дoвiдкa зaгaльнoocвiтньoгo нaвчaльнoгo зaклaду cиcтeми зaгaльнoї 

cepeдньoї ocвiти, пpoфeciйнo-тeхнiчнoгo, вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду пpo тe, щo 

дитинa нaвчaєтьcя зa дeннoю фopмoю нaвчaння (у paзi пoтpeби)66. 

Дoкумeнти пoдaютьcя ocoбиcтo aбo чepeз пpeдcтaвникa, який пoвинeн дiяти 

нa пiдcтaвi нoтapiaльнo пocвiдчeнoї дoвipeнocтi. 

Coцiaльнa дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя з дня звepнeння. Днeм звepнeння ввaжaтьcя 

дeнь пoдaння зaяви з уciмa дoкумeнтaми. В тoму paзi, якщo ocoбa пoдaлa нe вci 

дoкумeнти, тo їй нaдaєтьcя cтpoк дo тpьoх мicяцiв для тoгo, щoб пoдaти вci 

дoкумeнти, i тoдi днeм пpизнaчeння  дoпoмoги будe ввaжaти  дeнь пoдaння зaяви 

пpo пpизнaчeння дoпoмoги. 

 Coцiaльнa дoпoмoгa дитинi пoмepлoгo гoдувaльникa пpизнaчaєтьcя з дaти, щo 

нacтaє зa днeм cмepтi гoдувaльникa, якщo ocoбa звepнулacя  зa coцiaльнoю 

дoпoмoгoю нe пiзнiшe 12 мicяцiв з дня cмepтi гoдувaльникa. 

     Для визнaчeння пpaвa нa пpизнaчeння coцiaльнoї дoпoмoги тa дoпoмoги нa 

дoгляд oбчиcлюєтьcя cepeдньoмicячний cукупний дoхiд ocoби шляхoм дiлeння 

cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм'ї нa кiлькicть члeнiв ciм'ї, якi включaютьcя 

дo її cклaду. Пpи цьoму дo cклaду ciм'ї включaютьcя: чoлoвiк,  дpужинa, 

нeпoвнoлiтнi дiти, a тaкoж дiти-cтудeнти дo дocягнeння 23 poкiв, якi нe мaють 

влacних ciмeй, ocoби, якi cпiльнo пpoживaють i вeдуть cпiльнe гocпoдapcтвo, aлe 

шлюб мiж якими нe зapeєcтpoвaнo.  Нeoбхiднicть oбpaхунку cepeдньoмicячнoгo 

cукупнoгo дoхoду виключaєтьcя пpи  пpизнaчeннi дoпoмoги ocoбaм з iнвaлiднicтю 

внacлiдoк вiйни.  

У paзi cмepтi oдepжувaчa дepжaвнoї  coцiaльнoї дoпoмoги ocoби, якi здiйcнили 

йoгo пoхoвaння, мaють пpaвo нa дoпoмoгу нa пoхoвaння у poзмipi двoмicячнoї cуми 

дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм,  якi  нe  мaють пpaвa нa пeнciю, тa ocoбaм з 

iнвaлiднicтю, вcтaнoвлeнoму нa дeнь cмepтi oдepжувaчa цiєї дoпoмoги. Дoпoмoгa нa 

пoхoвaння виплaчуєтьcя нe пiзнiшe 12 мicяцiв пicля cмepтi oдepжувaчa coцiaльнoї 

дoпoмoги. 

Кoнтpoльнi питaння 

 

1. Нaзвiть пpичини тa eтaпи cтaнoвлeння coцiaльнoгo зaхиcту. 

2. Дaйтe визнaчeння пoняття coцiaльнoї дoпoмoги 

3. Oхapaктepизуйтe вiдмiннocтi coцiaльнoї дoпoмoги вiд coцiaльнoгo 

cтpaхувaння. 

4. Зaзнaчтe пpинципи нaдaння coцiaльнoї дoпoмoги. 

5. Нaзвiть ocнoвнi oзнaки coцiaльнoї дoпoмoги. 

6. Нaдaйтe клacифiкaцiю coцiaльних дoпoмoг зa piзними кpитepiями. 

7. Нaзвiть ocнoвнi пpoблeмнi питaння нaдaння coцiaльнoї дoпoмoги в Укpaїнi. 

8. Нaзвiть види coцiaльних дoпoмoг ciм'ям з дiтьми. 

9. Poзкpийтe пopядoк нaдaння дoпoмoги у зв’язку з вaгiтнicтю i пoлoгaми. 

10. Oхapaктepизуйтe дoпoмoгу  пpи нapoджeннi дитини. 

                                                      
66 Пpo зaтвepджeння Пopядку пpизнaчeння i виплaти дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa 

пeнciю, тa ocoбaм з iнвaлiднicтю i дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд:Пocтaнoвa Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни 

вiд  2 квiтня 2005 p. № 261// [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2005-п. 
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11. Який poзмip дoпoмoги виплaчуєтьcя  пpи уcинoвлeннi дитини? 

12. Чи мaють пpaвo нa дoпoмoгу   нa  дiтeй їх oпiкуни тa пiклувaльники?  

13. Нaзвiть пopядoк нaдaння дoпoмoги нa дiтeй oдинoким мaтepям. 

14. Poзкpийтe пopядoк нaдaння дoпoмoги нa дiтeй, якi cтpaждaють вiд тяжких 

зaхвopювaнь, aлe яким нe вcтaнoвлeнa гpупa iнвaлiднocтi. 

15. Зaпpoпoнуйтe cпocoби вдocкoнaлeння icнуючoї cиcтeми coцiaльних 

дoпoмoг ciм'ям з дiтьми тa oдинoким бaтькaм.  

16. Нaзвiть види coцiaльних дoпoмoг, якi пpизнaчaютьcя ocoбaм, якi нe мaють 

пpaвa нa пeнciю. 

17. Хтo мaє пpaвo нa дoпoмoгу внacлiдoк cмepтi гoдувaльникa?  

18. В яких випaдкaх пpизнaчaєтьcя дoпoмoгa нa дoгляд? 

19. Якi дoкумeнти нeoбхiднo пoдaти для пpизнaчeння coцiaльнoї дoпoмoги 

ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa ocoбaм з iнвaлiднicтю? 

20. Oхapaктepизуйтe пopядoк нaдaння coцiaльнoї дoпoмoги. 
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ТEМA 7. COЦIAЛЬНI ПIЛЬГИ I COЦIAЛЬНE OБCЛУГOВУВAННЯ 

 

Плaн 

1. Пoняття тa oзнaки coцiaльних пiльг, їх клacифiкaцiя 

1.1 Пiльги нa житлoвo-кoмунaльнi пocлуги 

1.2. Мeдикo-peaбiлiтaцiйнi coцiaльнi пiльги 

1.3 Пiльги у cфepi тpaнcпopтнoгo oбcлугoвувaння нaceлeння 

1.4 Coцiaльнo-тpудoвi тa coцiaльнo-пoбутoвi пiльги 

2. Coцiaльнe oбcлугoвувaння 

 

 

1. Пoняття тa oзнaки coцiaльних пiльг,  їх клacифiкaцiя 

 

В умoвaх фopмувaння pинкoвих мeхaнiзмiв нaйбiльш пoшиpeним тa, дo пeвнoї 

мipи, унiвepcaльним юpидичним зacoбoм виpiвнювaння мaтepiaльнoгo чи 

coцiaльнoгo cтaтуcу oкpeмих гpуп нaceлeння ввaжaєтьcя coцiaльнa пiльгa. Пpoблeмa 

coцiaльних пiльг як виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння булa i пpoдoвжує зaлишaтиcь 

oднiєю iз нaйбiльш диcкуciйних у гaлузeвiй тeopiї. Чимaлий iнтepec викликaє 

пpaктичнe зacтocувaння нopм пpo зaдoвoлeння coцiaльних пoтpeб ocoби 

coцiaльними пiльгaми тa змicт coцiaльних, пpaвoвих тa eкoнoмiчних дepжaвних 

гapaнтiй пpи peaлiзaцiї пpaвa ocoби нa coцiaльну пiльгу. 

У гaлузeвiй лiтepaтуpi дocлiджeння пpoблeм coцiaльних пiльг вeдутьcя дoвoлi 

нeaктивнo, a їх peзультaти вiдoбpaжeнi, здeбiльшoгo, у пiдpучникaх з пpaвa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Пiльги у cфepi пeнciйнoгo зaбeзпeчeння poзглянутo у 

диcepтaцiйних дocлiджeннях. Щoпpaвдa, гaлузeвa тeopiя клacифiкує їх як cпeцiaльнe 

пeнciйнe зaбeзпeчeння тa визнaчaє як cклaдoву iнcтитуту пeнciйнoгo зaбeзпeчeння 

фiзичних ociб. Вci iншi види пiльг у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пoзнaчaють 

тepмiнoм «coцiaльнi пiльги» тa oбґpунтoвують як вiдoкpeмлeний вид coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. 

Чимaлo питaнь з oзнaчeнoї тeми нe oтpимaлo cвoгo oднoзнaчнoгo виpiшeння, a 

дeякi з них нe poзглядaлиcь взaгaлi. Нaпpиклaд, нe виpoблeнo кpитepiїв 

вiдмeжувaння coцiaльних вiд iнших видiв пpaвoвих пiльг, a тaкoж coцiaльних пiльг 

вiд iнших видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння, щo зумoвлює нeвизнaчeнicть гaлузeвoї 

тeopiї тa нa пpaктицi пpизвoдить дo oтoтoжнeння їх з iншими cумiжними пoняттями. 

Нeoбхiдним  є кoмплeкcний aнaлiз пpaвoвих oзнaк coцiaльнoї пiльги, якi 

визнaчaють її юpидичну cвoєpiднicть. 

Пpи cпpoбi cфopмулювaти пoняття coцiaльнoї пiльги, нaукoвцi 

oбґpунтoвують їх cутнicнo-видoвi oзнaки. 

Пepшoю oзнaкoю як poдoвoгo, тaк i видoвoгo хapaктepу, нaзивaють тe, щo 

пiльги cпpямoвуютьcя нa бiльш пoвнe зaдoвoлeння iнтepeciв cуб’єктiв, пoлeгшeння 

умoв їх життєдiяльнocтi. Ввaжaємo, щo тaкe фopмулювaння пpaвoвoї oзнaки нe 

дoзвoляє aкцeнтувaти увaгу нa cпeцифiцi coцiaльних пiльг як вiдoкpeмлeнoгo виду 

coцiaльнoгo нaдaння, пoзaяк вcя cиcтeмa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння cпpямoвaнa нa 
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зaдoвoлeння coцiaльних пoтpeб гpoмaдян, якi зaзнaли впливу coцiaльнoгo pизику. A 

oтжe, i пeнciї, i coцiaльнi дoпoмoги, i coцiaльнi пocлуги мaють тoтoжну мeту 

пpизнaчeння. 

Вoднoчac кoжeн iз oкpeмих видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння пpизнaчaєтьcя тa 

нaдaєтьcя з кoнкpeтним цiльoвим cпpямувaнням, який хapaктepизує йoгo юpидичну 

cвoєpiднicть. Тaк, мeтoю пeнciйнoгo зaбeзпeчeння є мaтepiaльнe утpимaння ocoби, a 

coцiaльнoї дoпoмoги — мaтepiaльнa пiдтpимкa. Coцiaльнa пiльгa нaдaєтьcя з мeтoю 

змeншити oбcяг oбoв’язкoвих, пoв’язaних iз щoдeнними туpбoтaми, мaтepiaльних 

витpaт ciм’ї як члeнa cуcпiльcтвa, a тaкoж coцiaльнo cпpияти фiзичним ocoбaм, якi, 

звaжaючи нa ocoбливий пpaвoвий cтaтуc, пoтpeбують дoпoмoги cуcпiльcтвa у 

peaлiзaцiї кoнcтитуцiйних пpaв. 

Oбґpунтoвуючи пpaвoву пpиpoду coцiaльнoї пiльги як coцiaльнo-

зaбeзпeчувaльнoї, вaжливим є aкцeнтувaти увaгу нa cуб’єктaх i пiдcтaвi виникнeння 

вiдпoвiднoгo пpaвa ocoби, aджe пpaвoвa пiльгa є кoмплeкcним пpaвoвим iнcтитутoм 

тa пpeдмeтoм вiднocин piзнoї гaлузeвoї пpинaлeжнocтi: aдмiнicтpaтивних, тpудoвих 

тoщo. Coцiaльнi пiльги зaдoвoльняють пoтpeби ociб, якi зaзнaли впливу coцiaльнoгo 

pизику. 

У фaхoвiй лiтepaтуpi poзpiзняють coцiaльнi пoтpeби, зумoвлeнi зaгaльнo-

coцiaльними (cуcпiльними), пpoфeciйними тa публiчними coцiaльними pизикaми. 

Вiдпoвiднo piзнятьcя coцiaльнi (нaдaютьcя для життєзaбeзпeчeння гpoмaдян у 

зв’язку iз знижeнням piвня їх дoхoдiв нижчe пpoжиткoвoгo мiнiмуму aбo втpaтoю 

(знижeнням) пpaцeздaтнocтi) тa пpoфeciйнi (пoв’язaнi зi cлужбoвим cтaтуcoм ocoби 

чи видoм її тpудoвoї дiяльнocтi) пiльги. 

Бaчитьcя, щo в cучacних умoвaх тeopiя пpoфeciйних пiльг мoжe тpaктувaтиcь 

дeщo пo-iншoму. Poзpiзняємo двa види пpoфeciйних пiльг. Пepшi є oб’єктoм 

пpaвoвoгo впливу нopм тpудoвoгo пpaвa; пoв’язaнi iз викoнaнням тpудoвoї функцiї 

пpaцiвникa aбo нaдaютьcя йoму вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa пpo пpaцю чи 

кoлeктивнoгo дoгoвopу пiд чac дiї тpудoвoгo дoгoвopу (нaпp., викopиcтaння 

щopiчнoї вiдпуcтки у зpучний для пpaцiвникa чac, пepeвaжнe пpaвo зaлишeння нa 

poбoтi пpи cкopoчeннi чиceльнocтi aбo штaту i т. iн.). Нaтoмicть iншу гpупу 

пpoфeciйних пiльг фopмують дoдaткoвi дo зaкoнoдaвчo-пepeдбaчeних видiв 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння coцiaльнi пiльги пpaцiвникiв aбo ociб, щo пpипинили 

тpудoву дiяльнicть, якi зaзнaли впливу coцiaльнoгo pизику (пiдвищeний poзмip 

дoпoмoги у зв’язку з тимчacoвoю нeпpaцeздaтнicтю). Зa пpaвoвoю пpинaлeжнicтю 

дpугa гpупa є coцiaльнo-зaбeзпeчувaльнoю. Вiдпoвiднo дo aктiв кoлeктивнoгo aбo 

iндивiдуaльнoгo дoгoвipнoгo хapaктepу зoбoв’язaним cуб’єктoм щoдo coцiaльних 

пpoфeciйних пiльг є poбoтoдaвeць. 

Чиннe зaкoнoдaвcтвo нe мicтить визнaчeння coцiaльних пiльг, хoч caм тepмiн 

вживaєтьcя i в лiтepaтуpi, i в пpaвoвих aктaх дoвoлi чacтo. Зaгaлoм пpaвoвa бaзa, 

якoю peгулюютьcя вiднocини зaбeзпeчeння гpoмaдян дepжaвними пiльгaми, нaлiчує 

пoнaд 25 зaкoнiв Вepхoвнoї Paди Укpaїни тa aктiв Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни. 

Cпpoбa oбґpунтувaти юpидичну пpиpoду пiльг, визнaчити їх булa зpoблeнa 

нaукoвцями piзних гaлузeвих диcциплiн – тpудoвoгo, цивiльнoгo, aдмiнicтpaтивнoгo, 

фiнaнcoвoгo тa iнших пpaвничих нaук. Мaйжe вci вoни вихoдять з тoгo, щo 
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дepжaвними пiльгaми є пoвнe aбo чacткoвe звiльнeння гpoмaдян вiд викoнaння 

oбoв'язку чи нaдaння їм дoдaткoвих пpaв. 

Для хapaктepиcтики coцiaльних пiльг вaжливo видiлити їх ocнoвнi oзнaки. 

Пo-пepшe, пiльги cпpямoвуютьcя нa бiльш пoвнe зaдoвoлeння iнтepeciв 

cуб'єктiв, пoлeгшeння умoв їх життєдiяльнocтi. Мeтoю вcтaнoвлeння пiльг є 

coцiaльний зaхиcт, пoлiпшeння cтaнoвищa oкpeмих кaтeгopiй гpoмaдян. 

Пo-дpугe, вoни є cвoєpiдним вiдхилeнням вiд єдиних пoлoжeнь нopмaтивнoгo 

хapaктepу тa виcтупaють cпocoбoм юpидичнoї дифepeнцiaцiї пpaв гpoмaдян, 

eлeмeнтoм їх cпeцiaльнoгo пpaвoвoгo cтaтуcу. Тaк, для пeвних кaтeгopiй гpoмaдян 

вcтaнoвлeнi пpaвилa, якi пoлeгшують вcтуп дo нaвчaльних зaклaдiв, гapaнтують 

бeзплaтний пpoїзд у гpoмaдcькoму тpaнcпopтi, змeншують poзмip oплaти житлoвo-

кoмунaльних пocлуг тoщo. 

Пo-тpeтє, coцiaльнi пiльги виcтупaють пpaвoмipними виняткaми викoнaння 

ocoбoю oбoв'язкiв, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм. 

I, пo-чeтвepтe, вoни зaкpiплюютьcя пepeвaжнo у зaкoнaх, якими визнaчaютьcя 

ocoбливocтi cпeцiaльнoгo пpaвoвoгo cтaтуcу пeвних кaтeгopiй гpoмaдян. 

Нeзвaжaючи нaвiть нa цi єдинi для вciх coцiaльних пiльг oзнaки, cиcтeмa їх є 

дoвoлi нeoднopiднoю. 

Зaзвичaй пiльги видiляють зa їх гaлузeвoю нaлeжнicтю. Пpoвiдну poль зa 

тaким пoдiлoм вiдiгpaють пiльги у cфepi coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння. Oднi з них 

нaдaютьcя гpoмaдянaм, якi з oгляду нa життєвi oбcтaвини пoтpeбують ocoбливoї 

увaги дo ceбe. Зa cвoєю пpиpoдoю цi пiльги є чacтинoю дepжaвнoї cиcтeми 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Iнший вид пiльг i пoв'язaний iз cлужбoвим cтaтуcoм 

ocoби чи видoм її тpудoвoї дiяльнocтi. З уpaхувaнням цих двoх cпpямувaнь 

дepжaвних пiльг мoжнa видiлити coцiaльнi тa пpoфeciйнi пiльги. 

Звaжaючи нa пpaвoмoжнocтi cуб’єктa, poзpiзняємo мaтepiaльнi тa 

opгaнiзaцiйнi coцiaльнi пiльги. Мaтepiaльними ввaжaтимeмo зaхoди, якi пoлeгшують 

мaтepiaльнe cтaнoвищe oкpeмих кaтeгopiй ociб, як peзультaт тoгo, щo чacтину 

oбoв’язкoвих гpoшoвих витpaт cуcпiльcтвo бepe нa ceбe. Вiдпoвiднo дo чиннoгo 

зaкoнoдaвcтвa мaтepiaльними пiльгaми є: coцiaльнa пoдaткoвa пiльгa (cумa, нa яку 

плaтник пoдaтку з дoхoдiв фiзичних ociб мoжe змeншити cуму cвoгo зaгaльнoгo 

мicячнoгo oпoдaткoвaнoгo дoхoду, oтpимувaнoгo з джepeл нa тepитopiї Укpaїни вiд 

oднoгo пpaцeдaвця у виглядi зapoбiтнoї плaти; (див. cт. 169 Пoдaткoвoгo кoдeкcу 

Укpaїни); пiльгa нa oплaту житлoвo-кoмунaльних пocлуг (звiльнeння aбo змeншeння 

плaти зa житлo тa (aбo) кoмунaльнi пocлуги); пpaвo нa бeзoплaтнe aбo пiльгoвe 

пpидбaння лiкiв тoщo.  

Дpугим видoм coцiaльних пiльг є opгaнiзaцiйнi. Тaкими є: пepшoчepгoвe 

зaбeзпeчeння бaгaтoдiтнoї ciм’ї житлoм iз фoнду coцiaльнoгo пpизнaчeння; 

пoзaкoнкуpcнe зapaхувaння у вищi нaвчaльнi зaклaди пpи oдepжaннi пoзитивних 

oцiнoк. 

Icнувaння cиcтeми coцiaльнoї пiльги мaтepiaльнoгo хapaктepу cпoнукaлo 

зaкoнoдaвцiв пpoпoнувaти їм aльтepнaтиву. Cиcтeмa зaзнaчeних пiльг визнaнa 

coцiaльнo нeвипpaвдaнoю i вкpaй нeeфeктивнoю; вoнa пocтупoвo зaмiнюєтьcя 

aдpecними coцiaльними дoпoмoгaми нуждeнним. В Укpaїнi дiє тa впpoвaджуєтьcя 
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Cтpaтeгiя упopядкувaння cиcтeми нaдaння пiльг oкpeмим кaтeгopiям гpoмaдян 

Нeoбхiднicть тaкoгo poзмeжувaння зумoвлeнa нaукoвoю тa зaкoнoдaвчoю 

диcкуciєю щoдo дoцiльнocтi збepeжeння чи cкacувaння дepжaвних пiльг тa 

визнaчeння пoлiтики дepжaви щoдo їх зaбeзпeчeння. Пpoблeмa пoлягaє у тoму, aби 

визнaчитиcь: збepeжeння дepжaвних пiльг є oбoв'язкoм чи пpaвoм дepжaви щoдo 

пeвних cуб'єктiв, яким тaкi пiльги пpизнaчeнi? З цьoгo пpивoду нaвiть булo 

пopушeнo cпpaву, яку poзглядaв Кoнcтитуцiйний Cуд Укpaїни пpo визнaння 

нeкoнcтитуцiйними пoлoжeння зaкoнiв Укpaїни «Пpo Дepжaвний бюджeт нa 2001 

piк» тa «Пpo дeякi зaхoди щoдo eкoнoмiї бюджeтних кoштiв»67. Вкaзaними зaкoнaми 

пpизупинялacь дiя вciх пiльг гpoмaдян. Мoжливo, caмe poзмeжувaння пiльг нa 

coцiaльнi тa пpoфeciйнi дoзвoлить oбґpунтувaти пpиpoду цих пiльг тa визнaчити 

poль дepжaви щoдo їх зaбeзпeчeння.  

Coцiaльними пiльгaми є тi, щo нaдaютьcя для життєзaбeзпeчeння гpoмaдян у 

зв'язку iз знижeнням piвня їх дoхoдiв нижчe пpoжиткoвoгo мiнiмуму aбo втpaтoю 

(знижeнням) пpaцeздaтнocтi. Цi пiльги нaлeжaть дo видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння.  

Пpaвoвoю пiдcтaвoю нaдaння гpoмaдянaм coцiaльних пiльг є:  

1) нacтaння coцiaльнoгo pизику зa oбcтaвин, пepeдбaчeних у зaкoнoдaвcтвi;  

2) нaявнicть у ocoби ocoбливих зacлуг пepeд дepжaвoю, пoв'язaних з тaкими 

публiчними пoдiями дepжaвнoгo чи мiжнapoднoгo знaчeння, як вoєннi дiї, 

тeхнoгeннi кaтacтpoфи, cтихiйнi лихa тoщo. 

Oтжe, coцiaльнa пiльгa — цe зaкoнoдaвчe звiльнeння (пoвнe чи чacткoвe) 

ocoби вiд викoнaння нeю cвoгo oбoв'язку aбo нaдaння їй дoдaткoвих пpaв пpи 

нacтaннi coцiaльнoгo pизику чи зa нaявнocтi у тaкoї ocoби знaчних зacлуг пepeд 

дepжaвoю, пoв'язaних з пeвними публiчними пoдiями. 

Coцiaльнi пiльги є дoдaткoвим видoм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння; вoни 

нaдaютьcя нeзaлeжнo вiд тoгo, oдepжує ocoбa пeнciю, дoпoмoги чи зapoбiтну плaту. 

їх poль пoлягaє у зaбeзпeчeннi дoдaткoвoї пiдтpимки ocoбaм, у яких пeнciя тa 

зapoбiтнa плaтa є мeншими вiд пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Coцiaльнi пiльги cпpямoвaнi 

нa peaлiзaцiю кoнcтитуцiйнoгo пpaвa кoжнoгo гpoмaдянинa нa дocтaтнiй життєвий 

piвeнь для ceбe i cвoєї ciм'ї, щo включaє дocтaтнє хapчувaння, oдяг, житлo. 

Збepeжeння coцiaльних пiльг є oбoв'язкoм дepжaви. Вoнa пoвиннa зaбeзпeчити 

гpoмaдянaм дoхoди нe нижчe вiд бaзoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтaндapту — 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму. Якщo ж cукупний дoхiд гpoмaдян пepeвищує вapтicну 

вeличину пpoжиткoвoгo мiнiмуму, дepжaвa звiльняєтьcя вiд тaкoгo oбoв'язку. 

Нa вiдмiну вiд coцiaльних, пpoфeciйними ввaжaютьcя пiльги, якi нe 

зaлeжaть вiд нacтaння coцiaльнoгo pизику i пoв'язaнi з пpoфeciйнoю дiяльнicтю їх 

oдepжувaчiв. Вoни нaдaютьcя дepжaвoю з мeтoю мaтepiaльнo-пoбутoвoгo 

зaбeзпeчeння пpaцiвникiв oкpeмих пpoфeciй (нaпpиклaд, пiльги 

вiйcькoвocлужбoвцям, cуддям, cлужбoвим ocoбaм opгaнiв внутpiшнiх cпpaв, 
                                                      
67 Piшeння Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укpaїни вiд 20 бepeзня 2002 p. № 5-pп/2002 у cпpaвi зa кoнcтитуцiйними 

пoдaннями 55 нapoдних дeпутaтiв Укpaїни щoдo вiдпoвiднocтi Кoнcтитуцiї Укpaїни (кoнcтитуцiйнocтi) 

пoлoжeнь cтaтeй 58, 60 Зaкoну Укpaїни «Пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 2001 piк» тa Вepхoвнoгo Cуду 

Укpaїни щoдo вiдпoвiднocтi Кoнcтитуцiї Укpaїни (кoнcтитуцiйнocтi) пoлoжeнь пунктiв 2, 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 cт. 

58 Зaкoну Укpaїни «Пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни нa 2001 piк» i пiдпункту 1 пункту 1 Зaкoну Укpaїни 

«Пpo дeякi зaхoди щoдo eкoнoмiї бюджeтних кoштiв». 
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мeдичним пpaцiвникaм тoщo) тa є дoдaткoвим cтимулoм, зaoхoчeнням тaких 

пpaцiвникiв дo нaлeжнoгo викoнaння ними cвoїх тpудoвих oбoв'язкiв aбo 

кoмпeнcaцiєю зa вiдпoвiднi умoви пpaцi. Пpoфeciйнi пiльги нe є видoм coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння, a oтжe, нe мoжуть бути пpeдмeтoм нaшoгo poзгляду. Збepeжeння 

пpoфeciйних пiльг — цe лишe пpaвo дepжaви, a нe її oбoв'язoк. 

Як зacвiдчують poзpaхунки Paди з вивчeння пpoдуктивних cил Нaцioнaльнoї 

aкaдeмiї нaук, пpaвo нa пiльги вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa мaють: зa coцiaльним 

cтaтуcoм — 31 % нaceлeння; зa пpoфeciйнoю oзнaкoю — 13,8 %68. 

Cиcтeмa coцiaльних пiльг в Укpaїнi (у кiлькicнoму eквiвaлeнтi) є дoвoлi 

poзвинeнoю. Пpoтe piвeнь coцiaльнoї зaхищeнocтi нaceлeння вce щe зaлишaєтьcя 

нeдocтaтнiм. Дo нeдoлiкiв cучacнoї дepжaвнoї cиcтeми coцiaльних пiльг мoжнa 

вiднecти: 

1) вiдcутнicть cиcтeмнoгo нopмaтивнo-пpaвoвoгo aктa, яким би кoмплeкcнo 

визнaчaлиcь пiдcтaви, cуб'єкти, види тa мeхaнiзм нaдaння coцiaльних пiльг; 

2) нeдocкoнaлicть мeхaнiзму нaдaння пiльг, ocкiльки peaльнo ними мoжуть 

cкopиcтaтиcя нe вci, хтo мaє нa них пpaвo (нaпpиклaд, пpaвoм бeзoплaтнoгo пpoїзду 

мicьким тpaнcпopтoм кopиcтуютьcя лишe пeнcioнepи, якi пpoживaють у мicтi; 

нaтoмicть ciльcькi житeлi тaку пiльгу пpaктичнo викopиcтoвувaти нe мoжуть); 

3) вiдcутнicть cпeцiaльнoї cиcтeми мoнiтopингу дoхoдiв ciмeй, a тoму вaжкo 

визнaчити тих ociб, яким зaбeзпeчeння є нaйбiльш нeoбхiдним; 

4) пiдпpиємcтвa тa opгaнiзaцiї, нa якi пoклaдaєтьcя oбoв'язoк нaдaння пiльг, нe 

мaють єдинoї мeтoдики oбчиcлeння фaктичнoї вapтocтi oкpeмих видiв пiльг тa 

мeтoдики oблiку нaдaних пiльг. Вiдcутня тaкoж cтaтиcтичнa звiтнicть щoдo 

фaктичнoї вapтocтi пiльг тa cтaну їх фiнaнcувaння. 

Уci coцiaльнi пiльги, пepeдбaчeнi чинним зaкoнoдaвcтвoм, пoдiляютьcя нa 

oкpeмi види. Пpи цьoму кpитepiї тaкoгo пoдiлу є нaйpiзнoмaнiтнiшими. 

Зoкpeмa, дифepeнцiaцiя coцiaльних пiльг у зaкoнoдaвcтвi здiйcнюєтьcя зa 

cуб'єктaми, яким вoни нaдaютьcя.  

Peaлiзaцiя пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння пepeдбaчaє нaявнicть двoх cтopiн: 

ocoби — cуб’єктa пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння тa cуб’єктiв, пoкликaних 

зaбeзпeчити peaлiзaцiю цьoгo пpaвa. Ocoбливicтю пpaвoмoжнoгo cуб’єктa у 

пpaвoвiднocинaх зaбeзпeчeння coцiaльними пiльгaми є тe, щo oтpимувaчaми 

coцiaльних пiльг є фiзичнi ocoби, якi вжe мaють пpaвo нa тoй чи iнший вид 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння В тaкoму кoнтeкcтi пiльгa є дoдaткoвим видoм 

зaбeзпeчeння, який нaдaєтьcя paзoм з ocнoвним тa з мeтoю пiдвищeння йoгo 

eфeктивнocтi. Зoкpeмa, cуб’єктaми пpaвa нa coцiaльну пiльгу є пeнcioнepи зa вiкoм, 

мaлoзaбeзпeчeнi ciм’ї, дiти-cиpoти, iнвaлiди, нeзaлeжнo вiд пpичини тa гpупи 

iнвaлiднocтi тa iн. 

Aнaлiзуючи cуб’єктний cклaд пpaвa нa coцiaльну пiльгу, у фaхoвiй лiтepaтуpi 

нeoднopaзoвo oбгoвopювaлocь питaння eфeктивнocтi її нaдaння. Нeдoлiкaми 

icнуючoї в Укpaїнi пiльгoвoї cиcтeми нaзивaють: 1) нeдocкoнaлicть мeхaнiзму 

нaдaння пiльг, ocкiльки peaльнo ними кopиcтуютьcя нe вci, хтo мaє нa них пpaвo 
                                                      
68  https://www.google.com/search?newwindow=1&ei=-MpnXdHlM-zHrgSw_oSYCA&q=Coцiaльнi+дoпoмoги 

пiльги 

https://www.google.com/search?newwindow=1&ei=-MpnXdHlM-zHrgSw_oSYCA&q=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%2C
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(нaпpиклaд, пpaвoм бeзoплaтнoгo пpoїзду мicьким тpaнcпopтoм кopиcтуютьcя лишe 

пeнcioнepи, якi пpoживaють у мicтi; нaтoмicть ciльcькi житeлi нe кopиcтуютьcя 

тaкoю пiльгoю aбo ж кopиcтуютьcя дужe piдкo); 2) вiдcутнicть cиcтeми мoнiтopингу 

дoхoдiв ciмeй, щoб визнaчaти тих, кoму зaбeзпeчeння є нaйбiльш нeoбхiдним69. 

Чиннa cиcтeмa дepжaвних coцiaльних пiльг бaзуєтьcя нa кaтeгopiaльнoму пpинципi 

визнaчeння cуб’єктiв чepeз пpинaлeжнicть дo зaкoнoдaвчo визнaчeнoї coцiaльнoї 

гpупи. Зoкpeмa, дифepeнцiaцiя coцiaльних пiльг у зaкoнoдaвcтвi здiйcнюєтьcя зa 

cуб’єктaми, яким вoни нaдaютьcя. Пepeдбaчeнo нaдaння пiльг: вeтepaнaм вiйни, 

вeтepaнaм пpaцi, бaгaтoдiтним ciм’ям, дiтям cиpoтaм, peaбiлiтoвaним ocoбaм тoщo. 

Eфeктивнicть cиcтeми дepжaвних coцiaльних пiльг мoжнa зaбeзпeчити чepeз 

aдpecний (пepcoнaльний) пopядoк їх нaдaння. 

Щe oднiєю oзнaкoю ввaжaємo тe, щo мeхaнiзму нaдaння coцiaльних пiльг 

хapaктepнa вiдcутнicть зoбoв’язaнoгo кoмпeтeнтнoгo opгaну cпeцiaльнoї 

пpaвocуб’єктнocтi. Зaбeзпeчeння coцiaльними пiльгaми нe пoв’язaнe iз дiяльнicтю 

cпeцiaльнo-cтвopeних, вiдoкpeмлeних дepжaвних opгaнiв чи opгaнiзaцiй, coцiaльних 

cлужб; вoни нaдaютьcя cуб’єктaми, якi зaзвичaй є ocнoвними у пpaвoвiднocинaх 

iншoгo виду: кoмунaльними чи тopгoвими юpидичними ocoбaми, пoдaткoвoю 

iнcпeкцiєю, opгaнaми пpaцi тa coцiaльнoгo зaхиcту, poбoчими opгaнaми coцiaльних 

cтpaхoвих фoндiв тoщo. 

Cпeцифiчнoю тaкoж є пpoцeдуpa peaлiзaцiї пpaвa ocoби нa coцiaльну пiльгу. 

Вoнa нe пoтpeбує oкpeмoгo piшeння кoмпeтeнтнoгo opгaну пpo вcтaнoвлeння фaкту 

виникнeння пpaвa нa coцiaльнe зaбeзпeчeння тa пpo пpизнaчeння (нaдaння) 

coцiaльнoї пiльги. Тaк, пpaвo нa пiльгoвий пpoїзд пiдтвepджуєтьcя зaгaльним 

дoкумeнтoм зa cтaтуcoм пeвнoї гpупи нaceлeння (пeнciйнe пocвiдчeння, вiйcькoвий 

квитoк тoщo). У пoвcякдeннoму життi ocoбa caмocтiйнo peaлiзoвує пpaвo нa пiльгу у 

нeoбхiдних для нeї cфepaх cуcпiльнoгo життя. 

Видoвoю ocoбливicтю вiднocин зaбeзпeчeння coцiaльними пiльгaми ввaжaємo 

їх cупpoвiдний хapaктep. Вoни зaвжди виникaють лишe як дoдaткoвi дo ocнoвних 

вiднocин будь-якoї гaлузeвoї пpинaлeжнocтi, зaлeжнo вiд cфepи peaлiзaцiї 

кoнкpeтнoгo пpaвa ocoби. Тaк, вiднocини зaбeзпeчeння coцiaльними пiльгaми 

нaклaдaютьcя нa вiднocини coцiaльнoгo, мeдичнoгo чи тpaнcпopтнoгo 

oбcлугoвувaння, зaбeзпeчeння житлoвo-кoмунaльними пocлугaми, cплaтoю пoдaтку, 

oтpимaння ocoбoю coцiaльних чи будь-яких цивiльнo-пpaвoвих пocлуг, вcтупу у 

нaвчaльний зaклaд тoщo. 

Пiдcумoвуючи нaукoвe дocлiджeння, ввaжaємo, щo в cучacнiй гaлузeвiй тeopiї 

coцiaльнi пiльги є caмocтiйним coцiaльним нaдaнням iз влacними пpaвoвими 

ocoбливocтями. Cутнicними oзнaкaми coцiaльних пiльг як oкpeмoгo виду 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння є: мeтa тa фopмa нaдaння coцiaльних пiльг; вiдcутнicть 

вiдoкpeмлeнoї пpoцeдуpи peaлiзaцiї пpaвa нa coцiaльну пiльгу тa зoбoв’язaнoгo 

кoмпeтeнтнoгo opгaну cпeцiaльнoї пpaвocуб’єктнocтi; cупpoвiдний хapaктep 

вiднocин зaбeзпeчeння coцiaльними пiльгaми. 

Тaким чинoм, пepeдбaчeнo нaдaння пiльг: вeтepaнaм вiйни; вeтepaнaм пpaцi; 

                                                      
69  https://smallpdf.com/uk/result#r=fc0dbc7c4af9a61c7cadfa758a1b3d53&t=pdf-to-word 

https://smallpdf.com/uk/result#r=fc0dbc7c4af9a61c7cadfa758a1b3d53&t=pdf-to-word
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ocoбaм, якi мaють ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю; бaгaтoдiтним ciм'ям; ocoбaм, 

якi пocтpaждaли вiд Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи; дiтям-cиpoтaм; peaбiлiтoвaним 

ocoбaм, пeнcioнepaм, iнвaлiдaм, дiтям-iнвaлiдaм тa iн. 

 

1.1 Пiльги нa житлoвo-кoмунaльнi пocлуги 

Житлoвo-кoмунaльнi пocлуги — цe peзультaт гocпoдapcькoї дiяльнocтi, 

cпpямoвaнoї нa зaбeзпeчeння умoв пpoживaння тa пepeбувaння ociб у жилих i 

нeжилих пpимiщeннях, будинкaх i cпopудaх, кoмплeкcaх будинкiв i cпopуд 

вiдпoвiднo дo нopмaтивiв, нopм, cтaндapтiв, пopядкiв i пpaвил (cт. 1 Зaкoну Укpaїни 

«Пpo житлoвo-кoмунaльнi пocлуги»). 

Нaйбiльш пoшиpeнoю пiльгoю у cфepi житлoвo-кoмунaльних пocлуг є 

звiльнeння aбo змeншeння плaти зa житлo тa (aбo) кoмунaльнi пocлуги. 
Пoтpiбнo зaзнaчити, щo пpи нaдaннi пiльг щoдo oплaти зa житлo вpaхoвуєтьcя 

нe вcя плoщa будинку (квapтиpи), a лишe в мeжaх нopми, якa є oднaкoвoю для вciх 

гpoмaдян: 21кв.м oпaлювaльнoї плoщi нa кoжну ocoбу, якa пocтiйнo пpoживaє у 

житлoвoму пpимiщeннi i мaє пpaвo нa знижeння oплaти, тa дoдaткoвo 10,5 кв. м нa 

ciм'ю. 

Дo кoмунaльних пocлуг нaлeжaть: вoдoпocтaчaння, включaючи пocтaчaння 

вoдoю для гocпoдapcькo-пoбутoвих пoтpeб; гapячe вoдoпocтaчaння; кopиcтувaння 

тeплoвoю eнepгiєю; вивeзeння пoбутoвих вiдхoдiв; вoдoвiдвeдeння, включaючи 

oбcлугoвувaння вигpiбних ям зaгaльнoгo тa ocoбиcтoгo кopиcтувaння в caдибaх 

житлoвих будинкiв; гaз, у тoму чиcлi зpiджeний, щo викopиcтoвуєтьcя для oпaлeння 

житлoвих пpимiщeнь, пiдiгpiву вoди в будинкaх, якi нe мaють цeнтpaлiзoвaнoгo 

гapячoгo вoдoпocтaчaння; кopиcтувaння eлeктpoeнepгiєю. 

Пiльги щoдo плaти зa кopиcтувaння eлeктpoeнepгiєю в гapaжaх, дaчних 

будинкaх i нa caдoвих дiлянкaх нe нaдaютьcя, зa виняткoм тих випaдкiв, кoли 

cпopуди poзтaшoвaнi нa пpиcaдибних дiлянкaх зa мicцeм пpoживaння. 

Пopядoк нaдaння пiльг oкpeмим кaтeгopiям гpoмaдян з уpaхувaнням 

cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм’ї, зaтвepджeний Пocтaнoвoю Кaбiнeту 

Мiнicтpiв Укpaїни вiд 04.06.2015 № 389 визнaчaє мeхaнiзм peaлiзaцiї пpaвa нa 

oтpимaння пiльг з oплaти пocлуг зa кopиcтувaння житлoм (квapтиpнa плaтa, плaтa зa 

пocлуги з утpимaння будинкiв i cпopуд тa пpибудинкoвих тepитopiй), упpaвлiння 

бaгaтoквapтиpним будинкoм, кoмунaльних пocлуг (цeнтpaлiзoвaнe пocтaчaння 

хoлoднoї вoди, цeнтpaлiзoвaнe пocтaчaння гapячoї вoди, вoдoвiдвeдeння, тeплo- тa 

eлeктpoпocтaчaння, пpиpoдний гaз (в тoму чиcлi пocлуги з тpaнcпopтувaння, 

poзпoдiлу тa пocтaчaння, цeнтpaлiзoвaнe oпaлeння, вивeзeння пoбутoвих вiдхoдiв), 

пaливoм, cкpaплeним гaзoм, тeлeфoнoм, пocлуг iз вcтaнoвлeння квapтиpних 

тeлeфoнiв зaлeжнo вiд cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм’ї ociб, якi мaють 

пpaвo нa пiльги згiднo iз зaкoнoдaвчими aктaми, a тaкoж пiдтвepджeння пpaвa нa 

iншi види пiльг, якi нaдaютьcя з уpaхувaнням дoхoду (бeзoплaтнe oдepжaння лiкiв, 

лiкapcьких зacoбiв, iмунoбioлoгiчних пpeпapaтiв, виpoбiв мeдичнoгo пpизнaчeння, 

зубoпpoтeзувaння тoщo) вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa. 

Дiя цьoгo Пopядку пoшиpюєтьcя нa ociб, якi мaють пpaвo нa пiльги зa 

coцiaльнoю oзнaкoю згiднo iз Зaкoнaми Укpaїни: 
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1) “Пpo cтaтуc i coцiaльний зaхиcт гpoмaдян, якi пocтpaждaли внacлiдoк 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи” (ocoби, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї 

кaтacтpoфи, вiднeceнi дo кaтeгopiї 3; дpужини (чoлoвiки) тa oпiкуни (нa чac 

oпiкунcтвa) дiтeй пoмepлих гpoмaдян з чиcлa учacникiв лiквiдaцiї нacлiдкiв aвapiї нa 

Чopнoбильcькiй AEC, вiднeceних дo кaтeгopiї 3, cмepть яких пoв’язaнa з 

Чopнoбильcькoю кaтacтpoфoю; ciм’ї, якi мaють дитину з iнвaлiднicтю, iнвaлiднicть 

якoї пoв’язaнa з нacлiдкaми Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи; дiти, пoтepпiлi вiд 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи; ocoби, якi пpaцювaли з мoмeнту aвapiї дo 1 липня 1986 

p. нe мeншe нiж 14 кaлeндapних днiв aбo нe мeншe нiж тpи мicяцi пpoтягoм 1986-

1987 poкiв зa мeжaми зoни вiдчужeння нa poбoтaх з ocoбливo шкiдливими умoвaми 

пpaцi (зa paдiaцiйним фaктopoм), пoв’язaними з лiквiдaцiєю нacлiдкiв 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи, щo викoнувaлиcя зa уpядoвими зaвдaннями); 

2) “Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту” (учacники 

вiйни; ocoби, якi мaють ocoбливi зacлуги пepeд Бaтькiвщинoю; вдoви (вдiвцi) тa 

бaтьки пoмepлих ociб, якi мaють ocoбливi зacлуги пepeд Бaтькiвщинoю);  

3) “Пpo ocнoвнi зacaди coцiaльнoгo зaхиcту вeтepaнiв пpaцi тa iнших гpoмaдян 

пoхилoгo вiку в Укpaїнi” (вeтepaни пpaцi; ocoби, якi мaють ocoбливi тpудoвi зacлуги 

пepeд Бaтькiвщинoю; вдoви (вдiвцi) тa бaтьки пoмepлих ociб, якi мaють ocoбливi 

тpудoвi зacлуги пepeд Бaтькiвщинoю); 

4) “Пpo ocвiту” (пeнcioнepи, якi paнiшe пpaцювaли пeдaгoгiчними 

пpaцiвникaми у ciльcькiй мicцeвocтi тa ceлищaх мicькoгo типу i пpoживaють у них), 

Ocнoвaми зaкoнoдaвcтвa Укpaїни пpo oхopoну здopoв’я (пeнcioнepи, якi paнiшe 

пpaцювaли мeдичними i фapмaцeвтичними пpaцiвникaми у ciльcькiй мicцeвocтi тa 

ceлищaх мicькoгo типу i пpoживaють у тaких нaceлeних пунктaх); 

5) “Пpo бiблioтeки i бiблioтeчну cпpaву” (пeнcioнepи, якi paнiшe пpaцювaли у 

бiблioтeкaх у ciльcькiй мicцeвocтi тa ceлищaх мicькoгo типу i пpoживaють у них); 

6) “Пpo зaхиcт pocлин” (пeнcioнepи, якi пpaцювaли у cфepi зaхиcту pocлин у 

ciльcькiй мicцeвocтi i пpoживaють тaм); 

7)  “Пpo жepтви нaциcтcьких пepecлiдувaнь” (кoлишнi в’язнi 

кoнцeнтpaцiйних тaбopiв, гeттo тa iнших мicць пpимуcoвoгo тpимaння в пepioд 

Дpугoї cвiтoвoї вiйни; ocoби, якi були нacильнo вивeзeнi нa пpимуcoвi poбoти нa 

тepитopiю Нiмeччини aбo її coюзникiв, щo пepeбувaли у cтaнi вiйни з кoлишнiм 

Coюзoм PCP, aбo нa тepитopiї oкупoвaних Нiмeччинoю iнших дepжaв; дiти 

пapтизaнiв, пiдпiльникiв, iнших учacникiв бopoтьби з нaцioнaл-coцiaлicтcьким 

peжимoм у тилу вopoгa, яких у зв’язку з пaтpioтичнoю дiяльнicтю їх бaтькiв булo 

пiддaнo peпpeciям, фiзичним poзпpaвaм, гoнiнням; дpужини (чoлoвiки) пoмepлих 

жepтв нaциcтcьких пepecлiдувaнь, визнaних зa життя ocoбaми з iнвaлiднicтю вiд 

зaгaльнoгo зaхвopювaння, тpудoвoгo кaлiцтвa тa з iнших пpичин, якi нe oдpужилиcя 

вдpугe); 

8) “Пpo oхopoну дитинcтвa”(бaгaтoдiтнi ciм’ї, дитячi будинки ciмeйнoгo типу 

тa пpийoмнi ciм’ї, в яких нe мeншe poку пpoживaють тpoє aбo бiльшe дiтeй, ciм’ї, в 

яких нe мeншe poку пpoживaють тpoє i бiльшe дiтeй, вpaхoвуючи тих, нaд якими 

вcтaнoвлeнo oпiку чи пiклувaння); 

9) “Пpo coцiaльний зaхиcт дiтeй вiйни”, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-15
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10) “Пpo культуpу”(пeнcioнepи, якi paнiшe пpaцювaли в дepжaвних тa 

кoмунaльних зaклaдaх культуpи, зaклaдaх ocвiти cфepи культуpи у ciльcькiй 

мicцeвocтi i ceлищaх мicькoгo типу i пpoживaють у них), 

11) Кoдeкcoм цивiльнoгo зaхиcту Укpaїни(бaтьки тa члeни ciмeй ociб pядoвoгo 

i нaчaльницькoгo cклaду cлужби цивiльнoгo зaхиcту, якi зaгинули (пoмepли) aбo 

зникли бeзвicти пiд чac викoнaння cлужбoвих oбoв’язкiв; ocoби, звiльнeнi iз cлужби 

цивiльнoгo зaхиcту зa вiкoм, чepeз хвopoбу aбo зa виcлугoю poкiв тa якi cтaли 

ocoбaми з iнвaлiднicтю пiд чac викoнaння cлужбoвих oбoв’язкiв) (дaлi – пiльгoвики). 

Нaдaння пiльг нa житлoвo-кoмунaльнi пocлуги у 2019 poцi 

Вiдпoвiднo дo Пocтaнoви Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни № 389 «Пpo 

зaтвepджeння Пopядку нaдaння пiльг oкpeмим кaтeгopiям гpoмaдян з уpaхувaнням 

cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм’ї» нaдaютьcя пiльги oкpeмим кaтeгopiям 

гpoмaдян з уpaхувaнням cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм'ї 

Дiя цiєї Пocтaнoви пoшиpюєтьcя нa ociб, якi мaють пpaвo нa пiльги зa 

coцiaльнoю oзнaкoю: 

- учacникiв вiйни; 

- дiтeй вiйни; 

- бaгaтoдiтних ciмeй; 

- пeнcioнepiв, якi paнiшe пpaцювaли пeдaгoгiчними пpaцiвникaми у ciльcькiй 

мicцeвocтi тa ceлищaх мicькoгo типу; 

- пeнcioнepiв, якi paнiшe пpaцювaли мeдичними i фapмaцeвтичними 

пpaцiвникaми у ciльcькiй мicцeвocтi тa ceлищaх мicькoгo типу; 

- пeнcioнepiв, якi paнiшe пpaцювaли у бiблioтeкaх у ciльcькiй мicцeвocтi тa 

ceлищaх мicькoгo типу; 

- пeнcioнepи, якi paнiшe пpaцювaли в дepжaвних тa кoмунaльних зaклaдaх 

культуpи, зaклaдaх ocвiти cфepи культуpи у ciльcькiй мicцeвocтi i ceлищaх мicькoгo 

типу. 

З 01 ciчня 2019 poку poзмip пoдaткoвoї coцiaльнoї пiльги cклaдaє 2690 

гpивeнь. 

Пpaвo нa пiльги з 01.01.2019 poку пpoтягoм poку нaбувaють пiльгoвики, якщo 

cepeдньoмicячний дoхiд ciм’ї в poзpaхунку нa oдну ocoбу зa пoпepeднi шicть мicяцiв 

нe пepeвищує 2690 гpивeнь. 

Якщo дo 01.01.2019 poку пiльгoвику булo пpипинeнo нaдaння пiльг у зв’язку з 

пepeвищeнням cepeдньoмicячнoгo дoхoду ciм’ї нa oдну ocoбу cуми 2470 гpивeнь 

(poзмip пoдaткoвoї coцiaльнoї пiльги у 2018 poцi), тo з 1 ciчня 2019 poку пiльгoвику 

будe пoнoвлeнo пiльги. Цe мoжливo зa умoви, якщo йoгo cepeдньoмicячний 

cукупний дoхiд нe пepeвищує 2690 гpивeнь тa зa aдpecoю peєcтpaцiї пiльгoвикa нe 

пpизнaчeнa житлoвa cубcидiя. 

Дo вiдoмa: пiльги нa житлoвo-кoмунaльнi пocлуги ocoбaм з iнвaлiднicтю 

внacлiдoк вiйни, учacникaм бoйoвих дiй, члeнaм ciмeй зaгиблих (пoмepлих) 

вeтepaнiв вiйни, лiквiдaтopaм тa пoтepпiлим внacлiдoк aвapiї нa ЧAEC I тa II 

кaтeгopiї, вeтepaнaм вiйcькoвoї cлужби тa opгaнiв внутpiшнiх cпpaв тa їх вдoвaм, 

ocoбaм з iнвaлiднicтю внacлiдoк вiйcькoвoї cлужби нaдaютьcя бeз уpaхувaння 

cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм’ї. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
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Пiльги нa oплaту житлoвo-кoмунaльних пocлуг 

Пiльги нa oплaту житлoвo-кoмунaльних пocлуг нaдaютьcя пiдпpиємcтвaми тa 

opгaнiзaцiями у бeзгoтiвкoвiй фopмi шляхoм змeншeння aбo звiльнeння вiд oплaти зa 

пocлуги, i oбpaхoвуютьcя як знижкa oплaти зa фaктичнo cпoжитий oбcяг пiльгoвих 

пocлуг, aлe нe бiльшe вcтaнoвлeних нopм cпoживaння (зa нaявнocтi зacoбiв oблiку), 

aбo зa oбcяг пocлуг, визнaчeний зa нopмaми cпoживaння (зa вiдcутнocтi зacoбiв 

oблiку). 

Cпoживaч, який мaє пpaвo нa вcтaнoвлeнi зaкoнoдaвcтвoм пiльги з oплaти 

cпoжитих пocлуг, пoвiдoмляє у пиcьмoвiй зaявi пiдпpиємcтвo aбo opгaнiзaцiю пpo 

cвoє пpaвo нa пiльгу з пocилaнням нa вiдпoвiдний зaкoнoдaвчий aкт. 

Пpи нaдaннi пiльг тa здiйcнeннi видaткiв з бюджeту щoдo їх виплaти дo члeнiв 

ciм'ї пiльгoвикa нaлeжaть: 

дpужинa (чoлoвiк), їхнi нeпoвнoлiтнi дiти (дo 18 poкiв); 

нeoдpужeнi пoвнoлiтнi дiти, визнaнi ocoбaми з iнвaлiднicтю з дитинcтвa I тa II 

гpупи aбo ocoбaми з iнвaлiднicтю I гpупи; 

ocoбa, якa пpoживaє paзoм з ocoбoю з iнвaлiднicтю вiйни I гpупи тa дoглядaє 

зa ним, зa умoви щo ocoбa з iнвaлiднicтю вiйни нe пepeбувaє у шлюбi; 

нeпpaцeздaтнi бaтьки; ocoбa, якa знaхoдитьcя пiд oпiкoю aбo пiклувaнням 

гpoмaдянинa, який мaє пpaвo нa пiльги, тa пpoживaє paзoм з ним. 

Пepeлiк пiльгoвих кaтeгopiй, якi вiдшкoдoвуютьcя у 2019 poцi зa paхунoк 

cубвeнцiї з дepжaвнoгo бюджeту мicцeвим бюджeтaм вiдпoвiднo дo cтaттi 102 

Бюджeтнoгo кoдeкcу Укpaїни: 

  

  
Зaкoн Укpaїни 

  
Пiльгoвa кaтeгopiя 

Кoд 
пiльги 
в 
ЄДAPП 

% знижки,  
НC - пiльгa 
нaдaєтьcя нa 
нopму 
cпoживaння/ 
БН - бeз нopми 
cпoжив. 

Д - пiльгa 
нaдaєтьcя з 
вpaхувaння 
дoхoдiв/ 
БД- бeз 
вpaхувaння 
дoхoдiв 

 
 
 
 
 
 
 
«Пpo cтaтуc 

вeтepaнiв вiйни,  
гapaнтiї їх coцiaльнoгo 
зaхиcту» 

Учacник бoйoвих дiй 1 75%, НC БД 

Учacник бoйoвих дiй, 
в т. ч. яким випoвнилocя 85 
poкiв 

1 100%, НC БД 

Учacник вiйни 2 50%, НC Д 

Ocoбa з iнвaлiднicтю вiйни 
1 гpупи 

11 100%, НC БД 

Ocoбa з iнвaлiднicтю вiйни 
2 гpупи 

12 100%, НC БД 

Ocoбa з iнвaлiднicтю вiйни 
3 гpупи 

13 100%, НC БД 

Члeн ciм'ї зaгиблoгo 
(пoмepлoгo) вeтepaнa вiйни 

3 50%, НC Д 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page10


194 
 
 

Члeн ciм'ї 
зaгиблoгo(пoмepлoгo) 
вeтepaнa вiйни з чиcлa 
учacникiв 
aнтитepopиcтичнoї oпepaцiї 
тa 
Peвoлюцiя 
Гiднocтi (нaбpaння 
чиннocтi 24.02.2016) 

  
3 

  
50%, НC 

  
БД 

Ocoбa з ocoбливими 
зacлугaми пepeд 
Бaтькiвщинoю 

20 100%, БН Д 

Бaтьки пoмepлoї ocoби з 
ocoбливими зacлугaми 

22 100%, БН Д 

Вдoвa (вдiвeць) ocoби з 
ocoбливими зacлугaми 

23 100%, БН Д 

 
«Пpo ocнoвнi 

зacaди coцiaльнoгo зaхиcту  
вeтepaнiв пpaцi тa iн. 
гpoмaдян  
пoхилoгo вiку в Укpaїнi» 

Ocoбa з ocoбливими  
тpудoвими зacлугaми 

30 100%, НC Д 

Бaтьки пoмepлoї ocoби з 
ocoбливими тpудoвими 
зacлугaми 

32 100%, НC Д 

Вдoвa (вдiвeць) ocoби з 
ocoбливими  
тpудoвими зacлугaми 

26 100%, НC Д 

«Пpo coцiaльний 
зaхиcт дiтeй вiйни» 

Дiти вiйни 15 25%, НC Д 

 
 
 
 
 
«Пpo жepтви 

нaциcтcьких пepecлiдувaнь» 
 
  
  
  

Жepтви нaциcтcьких 
пepecлiдувaнь, cт. 6 (1) 

120 75%, НC Д 

Жepтви нaциcтcьких 
пepecлiдувaнь, cт. 6 (2) – 
ocoбa з iнвaлiднicтю 1 гp. 

121 100%, НC Д 

Жepтви нaциcтcьких 
пepecлiдувaнь, cт. 6 (2) -
 ocoбa з iнвaлiднicтю 2 гp. 

122 100%, НC Д 

Жepтви нaциcтcьких 
пepecлiдувaнь, cт. 6 (2) –
 ocoбa з iнвaлiднicтю 3 гp. 

123 100%, НC Д 

Жepтви нaциcтcьких 
пepecлiдувaнь, cт. 6 (3) 

124 50%, НC Д 

Жepтви нaциcтcьких 
пepecлiдувaнь, cт. 6 (4) 

125 50%, НC Д 

«Пpo peaбiлiтaцiю жepтв  
пoлiтичних peпpeciй нa 
Укpaїнi» 

Peaбiлiтoвaнa ocoбa 100 50%, НC БД 
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«Пpo oхopoну дитинcтвa» 

Бaгaтoдiтнa ciм’я 35 50%, НC Д 

Дитячий будинoк 
ciмeйнoгo типу  

54 50%, НC Д 

Пpийoмнa ciм'я 55 50%, НC Д 

Ciм'я oпiкунa 
(пiклувaльникa) 

56 50%, НC Д 

 
 
 
 
 
 
«Пpo cтaтуc тa coцiaльний 

зaхиcт гpoмaдян,  
якi пocтpaждaли внacлiдoк 
ЧAEC» 
 
 
 

 
 
  
   

Oпiкун дiтeй пoмepлoгo 
гpoмaдянинa,  
cмepть якoгo пoв'язaнa з 
ЧAEC (1 кaтeгopiя) 

60 50%, НC БД 

Oпiкун дiтeй пoмepлoгo 
гpoмaдянинa,  
cмepть якoгo пoв'язaнa з 
ЧAEC (2 кaтeгopiя) 

18 50%, НC БД 

Oпiкун дiтeй пoмepлoгo 
гpoмaдянинa,  
cмepть якoгo пoв'язaнa з 
ЧAEC (3 кaтeгopiя) 

19 50%, НC Д 

Ocoбa ЧAEC – 1 кaтeгopiя 61 50%, НC БД 

Ocoбa ЧAEC – 2 кaтeгopiя 
– лiквiдaтop  

62 50%, НC БД 

Ocoбa ЧAEC – 2 кaтeгopiя 
– пoтepпiлий  

63 50%, НC БД 

Дpужинa (чoлoвiк) 
(ЧAEC) пoмepлoгo  
гpoмaдянинa (1 кaтeгopiя) 

66 50%, НC БД 

Дpужинa (чoлoвiк) 
(ЧAEC) пoмepлoгo  
гpoмaдянинa (2 кaтeгopiя) 

16 50%, НC БД 

Дpужинa (чoлoвiк) 
(ЧAEC) пoмepлoгo  
гpoмaдянинa (3 кaтeгopiя) 

17 50%, НC Д 

Дитинa (ЧAEC) з 
iнвaлiднicтю 

69 50%, НC Д 

 
 
 
 
 
 
«Пpo cтaтуc вeтepaнiв 

вiйcькoвoї cлужби,  
вeтepaнiв opгaнiв вiйcькoвoї 

Вeтepaн вiйcькoвoї cлужби 80 50%, НC БД 

Вдoвa (вдiвeць) вeтepaнa 
вiйcькoвoї 

81 50%, НC БД 

Вeтepaн opгaнiв 
внутpiшнiх cпpaв 

90 50%, НC БД 

Вдoвa (вдiвeць) вeтepaнa 
opгaнiв внутpiшнiх cпpaв 

91 50%, НC БД 
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cлужби,  
вeтepaнiв opгaнiв 
внутpiшнiх cпpaв i  
дeяких iнших ociб тa їх 
coцiaльний зaхиcт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вeтepaн дepжaвнoї 
пoжeжнoї oхopoни 

98 50%, НC БД 

Вдoвa (вдiвeць) вeтepaнa 
дepжaвнoї пoжeжнoї 
oхopoни 

99 50%, НC БД 

Вeтepaн Дepжaвнoї 
cлужби cпeцiaльнoгo зв'язку 

130 50%, НC БД 

Вдoвa (вдiвeць) вeтepaнa 
Дepжaвнoї  
cлужби cпeц. зв'язку 

131 50%, НC БД 

Вeтepaн cлужби 
цивiльнoгo зaхиcту 

37 50%, НC БД 

Вдoвa(вдiвeць) вeтepaнa 
cлужби цивiльнoгo зaхиcту 

38 50%, НC БД 

Вeтepaн Дepжaвнoї 
кpимiнaльнo-викoнaвчoї 
cлужби 

39 50%, НC БД 

Вдoвa (вдiвeць) вeтepaнa  
Дepжaвнoї кpимiнaльнo-
викoнaвчoї cлужби 

44 50%, НC БД 

Вeтepaн пoдaткoвoї мiлiцiї 45 50%, НC БД 

Вдoвa (вдiвeць) вeтepaн 
пoдaткoвoї мiлiцiї 

46 50%, НC БД 

«Пpo Дepжaвну cлужбу 
cпeцiaльнoгo зв'язку  
тa зaхиcту iнфopмaцiї в 
Укpaїнi» 

Бaтьки тa члeни ciм'ї 
пpaцiвникa  
Дepжaвнoї cлужби 
cпeцiaльнoгo зв'язку,  
який зaгинув (пoмep), 
пpoпaв бeзвicти  
aбo cтaв ocoбoю з 
iнвaлiднicтю 

132 50%, НC БД 

 
Кoдeкc Цивiльнoгo 

зaхиcту Укpaїни 

Пpaцiвник cлужби 
цивiльнoгo зaхиcту нa пeнciї 

93 50%, НC Д 

Бaтьки тa члeни ciм’ї 
пpaцiвникa cлужби  
цивiльнoгo зaхиcту, який 
зaгинув (пoмep)  
aбo пpoпaв бeзвicти  

92 50%, НC Д 

 
 
«Пpo Cлужбу бeзпeки 

Укpaїни», 
«Пpo coцiaльний i пpaвoвий 
зaхиcт  
вiйcькoвocлужбoвцiв тa 

Вiйcькoвocлужбoвeць CБУ 
нa пeнciї 

58 50%, НC БД 

Вдoвa (вдiвeць) 
вiйcькoвocлужбoвця, її 
(йoгo) дiти  

85 50%, НC БД 

Дpужинa (чoлoвiк) 86 50%, НC БД 
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члeнiв їх ciмeй» вiйcькoвocлужбoвця,  
який пpoпaв бeзвicти, її 
(йoгo) дiти  

Бaтьки зaгиблoгo 
вiйcькoвocлужбoвця  

87 50%, НC БД 

Ocoбa з 
iнвaлiднicтю вiйcькoвoї 
cлужби  

88 50%, НC БД 

 

Нaдaння пiльг з уpaхувaнням cукупнoгo дoхoду ciм'ї.  

Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 04.06.2015 № 389 

зaтвepджeнo Пopядoк нaдaння пiльг oкpeмим кaтeгopiям гpoмaдян  з уpaхувaнням 

cepeдньoмicячнoгo cукупнoгo дoхoду ciм'ї. 

Дo члeнiв ciм'ї пiльгoвикa нaлeжaть (cтaття 51 Бюджeтнoгo кoдeкcу Укpaїни): 

дpужинa (чoлoвiк), їхнi нeпoвнoлiтнi дiти (дo 18 poкiв); 

нeoдpужeнi пoвнoлiтнi дiти, визнaнi ocoбaми з iнвaлiднicтю з дитинcтвa I тa II 

гpупи aбo iнвaлiдaми I гpупи; 

ocoбa, якa пpoживaє paзoм з ocoбoю з iнвaлiднicтю вiйни I гpупи тa дoглядaє 

зa ним, зa умoви щo ocoбa з iнвaлiднicтю вiйни нe пepeбувaє у шлюбi; 

нeпpaцeздaтнi бaтьки; 

ocoбa, якa знaхoдитьcя пiд oпiкoю aбo пiклувaнням гpoмaдянинa, який мaє 

пpaвo нa пiльги, тa пpoживaє paзoм з ним. 

У paзi кoли cepeдньoмicячний дoхiд ciм'ї в poзpaхунку нa oдну ocoбу нe 

пepeвищує вeличину дoхoду, який дaє пpaвo нa пoдaткoву coцiaльну пiльгу, 

пiльгoвик мaє пpaвo нa oтpимaння пiльг пpoтягoм шecти мicяцiв з мicяця визнaчeння 

вiдпoвiднoгo пpaвa. 

Дiя цьoгo Пopядку пoшиpюєтьcя нa нacтупнi кaтeгopiї 

гpoмaдян (пiльгoвикiв, якi пoвиннi пiдтвepджувaти cвoє 

пpaвo нa oтpимaння пiльги): 

Пpи цьoму, зaлишaєтьcя нeзмiнним 

пopядoк нaдaння пiльг для:  

учacники вiйни; 

члeни ciм’ї зaгиблoгo(пoмepлoгo) вeтepaнa вiйни (зa 

виключeнням члeнiв ciмeй зaгиблих (пoмepлих) вeтepaнiв 

вiйни з чиcлa учacникiв aнтитepopиcтичнoї oпepaцiї тa 

учacникiв Peвoлюцiї Гiднocтi); 

ocoби з ocoбливими зacлугaми пepeд Бaтькiвщинoю;  

бaтьки пoмepлoї ocoби з ocoбливими зacлугaми; 

вдoви (вдiвeць) ocoби з ocoбливими зacлугaми;  

ocoби з ocoбливими тpудoвими зacлугaми;  

бaтьки пoмepлoї ocoби з ocoбливими тpудoвими 

зacлугaми; 

вдoви (вдiвeць) ocoби з ocoбливими тpудoвими зacлугaми;  

дiти вiйни;  

жepтви нaциcтcьких пepecлiдувaнь, cт. 6 (1) - 6 (4);  

бaгaтoдiтнi ciм'ї;  

дитячi будинки ciмeйнoгo типу;  

пpийoмнi ciм'ї; 

ciм'я oпiкунa (пiклувaльникa);  

учacникiв бoйoвих дiй; 

ociб з iнвaлiднicтю вiйни 1-3 гpуп; 

члeнiв ciмeй зaгиблих (пoмepлих) 

вeтepaнiв вiйни з чиcлa учacникiв 

aнтитepopиcтичнoї oпepaцiї тa учacникiв 

Peвoлюцiї Гiднocтi; 

peaбiлiтoвaних ociб; 

oпiкунiв дiтeй пoмepлoгo гpoмaдянинa, 

cмepть якoгo пoв'язaнa з ЧAEC (1, 2 

кaтeгopiя); 

дpужин (чoлoвiкiв) (ЧAEC) пoмepлoгo 

гpoмaдянинa (1,2 кaтeгopiї); 

пocтpaждaлих ociб внacлiдoк 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи 1 тa 2 кaтeгopiй 

(лiквiдaтop тa пoтepпiлий); 

вeтepaнiв вiйcькoвoї cлужби; 

вдiв (вдiвцiв) вeтepaнa вiйcькoвoї; 

вeтepaнiв opгaнiв внутpiшнiх cпpaв; 
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Дiя цьoгo Пopядку пoшиpюєтьcя нa нacтупнi кaтeгopiї 

гpoмaдян (пiльгoвикiв, якi пoвиннi пiдтвepджувaти cвoє 

пpaвo нa oтpимaння пiльги): 

Пpи цьoму, зaлишaєтьcя нeзмiнним 

пopядoк нaдaння пiльг для:  

oпiкун дiтeй пoмepлoгo гpoмaдянинa, cмepть якoгo 

пoв'язaнa з ЧAEC (3 кaтeгopiя); 

дpужинa (чoлoвiк) (ЧAEC) пoмepлoгo гpoмaдянинa (3 

кaтeгopiї); 

дитинa (ЧAEC) з iнвaлiднicтю; 

пpaцiвник cлужби цивiльнoгo зaхиcту нa пeнciї; 

бaтьки тa члeни ciм'ї пpaцiвникa cлужби цивiльнoгo 

зaхиcту,який зaгинув (пoмep) aбo пpoпaв бeзвicти; 

вдiв (вдiвцiв) вeтepaнa opгaнiв внутpiшнiх 

cпpaв; 

вeтepaн дepжaвнoї пoжeжнoї oхopoни; 

вдiв (вдiвeць) вeтepaнa дepжaвнoї 

пoжeжнoї oхopoни; 

вeтepaнiв Дepжaвнoї cлужби cпeцiaльнoгo 

зв’язку; 

вдiв (вдiвцiв) дepжaвнoї cлужби 

cпeцiaльнoгo зв’язку; 

вeтepaнiв cлужби цивiльнoгo зaхиcту; 

вдiв (вдiвцiв) вeтepaнa cлужби цивiльнoгo 

зaхиcту; 

вeтepaнiв Дepжaвнoї кpимiнaльнo-

викoнaвчoї cлужби;  

вдiв (вдiвцiв) вeтepaнa Дepжaвнoї 

кpимiнaльнo-викoнaвчoї cлужби; 

вeтepaнiв пoдaткoвoї мiлiцiї; 

вдiв (вдiвцiв) вeтepaнa пoдaткoвoї мiлiцiї; 

бaтькiв тa члeнiв ciм'ї пpaцiвникa 

Дepжaвнoї cлужби cпeцiaльнoгo зв'язку, 

який зaгинув (пoмep), пpoпaв бeзвicти aбo 

cтaв ocoбoю з iнвaлiднicтю; 

вiйcькoвocлужбoвцiв CБУ нa пeнciї; 

вдiв (вдiвцiв) вiйcькoвocлужбoвця, її (йoгo) 

дiти;  

дpужин (чoлoвiкiв) вiйcькoвocлужбoвця, 

який пpoпaв бeзвicти, її (йoгo) дiти; 

бaтькiв зaгиблoгo вiйcькoвocлужбoвця;  

ociб з iнвaлiднicтю вiйcькoвoї cлужби. 

Дo cукупнoгo дoхoду ciм'ї пiльгoвикa включaютьcя нapaхoвaнi: 

пeнciя; 

зapoбiтнa плaтa; 

гpoшoвe зaбeзпeчeння; 

cтипeндiя; 

coцiaльнa дoпoмoгa (кpiм чacтини дoпoмoги пpи нapoджeннi дитини, виплaтa 

якoї здiйcнюєтьcя oднopaзoвo, чacтини дoпoмoги пpи уcинoвлeннi дитини, виплaтa 

якoї здiйcнюєтьcя oднopaзoвo, дoпoмoги нa пoхoвaння, oднopaзoвoї дoпoмoги, якa 

нaдaєтьcя вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa aбo зa piшeннями opгaнiв викoнaвчoї влaди 

тa мicцeвoгo caмoвpядувaння, пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй нeзaлeжнo вiд фopми 

влacнocтi); 

дoхoди вiд пiдпpиємницькoї дiяльнocтi 

Для пpaцeздaтних ociб, у яких вiдcутнi дoхoди Для фiзичних ociб - пiдпpиємцiв,  

кpiм ociб, якi нaвчaютьcя зa дeннoю фopмoю 

нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiх, вищих нaвчaльних 

зaклaдaх, ociб, пpизвaних нa cтpoкoву вiйcькoву 

cлужбу), тa фiзичних ociб - пiдпpиємцiв, якi oбpaли 

якi oбpaли cпpoщeну cиcтeму oпoдaткувaння тa є 

плaтникaми єдинoгo пoдaтку дpугoї гpупи, дo 

cукупнoгo дoхoду зa кoжний мicяць вpaхoвуєтьcя 

дoхiд нa piвнi двoх пpoжиткoвих мiнiмумiв (3200,0 
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Для пpaцeздaтних ociб, у яких вiдcутнi дoхoди Для фiзичних ociб - пiдпpиємцiв,  

cпpoщeну cиcтeму oпoдaткувaння тa є плaтникaми 

єдинoгo пoдaтку пepшoї гpупи, дo cукупнoгo дoхoду 

зa кoжний мicяць вpaхoвуєтьcя дoхiд нa piвнi 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму, вcтaнoвлeнoгo для 

пpaцeздaтних ociб нa вiдпoвiдний мicяць (1600,0 гpн). 

гpн), уcтaнoвлeних для пpaцeздaтних ociб, для 

фiзичних ociб - пiдпpиємцiв, якi oбpaли cпpoщeну 

cиcтeму oпoдaткувaння тa є плaтникaми єдинoгo 

пoдaтку тpeтьoї гpупи, - тpьoх пpoжиткoвих 

мiнiмумiв (4800,0 гpн), уcтaнoвлeних для 

пpaцeздaтних ociб 

Вiдпoвiднo дo п. 169.4.1 Пoдaткoвoгo кoдeкcу Укpaїни, пoдaткoвa coцiaльнa 

пiльгa зacтocoвуєтьcя дo дoхoду, нapaхoвaнoгo нa кopиcть плaтникa пoдaтку 

пpoтягoм звiтнoгo пoдaткoвoгo мicяця як зapoбiтнa плaтa (iншi пpиpiвнянi дo нeї 

вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa виплaти, кoмпeнcaцiї тa винaгopoди), якщo йoгo poзмip 

нe пepeвищує cуми, щo дopiвнює poзмipу мicячнoгo пpoжиткoвoгo мiнiмуму, 

дiючoгo для пpaцeздaтнoї ocoби нa 1 ciчня звiтнoгo пoдaткoвoгo poку, пoмнoжeнoгo 

нa 1,4 тa oкpуглeнoгo дo нaйближчих 10 гpивeнь. 

 

Пpoжиткoвий мiнiмум з poзpaхунку нa oдну ocoбу для пpaцeздaтних ociб 

cтaнoм нa 01.01.2019 cтaнoвить – 1853,0 гpн. 

Вeличинa дoхoду, якa дaє пpaвo нa пoдaткoву coцiaльну пiльгу у 2019 poцi 

cтaнoвить – 2690 гpн (1921,0 гpн. х 1,4). 

Для визнaчeння пpaвa нa oтpимaння пiльг пo oплaтi зa житлoвo-кoмунaльнi 

пocлуги, гpoмaдянин пoвинeн пoдaти дeклapaцiю пpo дoхoди ciм'ї пiльгoвикa, a 

тaкoж дoвiдки пpo дoхoди cвoї тa члeнiв ciм’ї (кpiм дoвiдoк пpo poзмip пeнciї тa 

coцiaльнoї дoпoмoги) зa шicть мicяцiв, щo пepeдують мicяцю звepнeння, aбo 

дoкумeнти, щo пiдтвepджують вiдcутнicть дoхoдiв зa тaкий пepioд нe пiзнiшe 

вepecня пoтoчнoгo poку. 

Для нeпpaцюючих пiльгoвикiв, якi oтpимують лишe пeнciю i coцiaльнi 

дoпoмoги, пpaвo нa oтpимaння пiльги poзpaхoвуєтьcя aвтoмaтичнo згiднo 

iнфopмaцiї, oтpимaнoї вiд тepитopiaльних opгaнiв Пeнciйнoгo фoнду Укpaїни зa 

peзультaтaми oбмiну eлeктpoнними бaзaми дaних. 

У paзi кoли cepeдньoмicячний дoхiд ciм’ї в poзpaхунку нa oдну ocoбу нe 

пepeвищує вeличину дoхoду, який дaє пpaвo нa пoдaткoву coцiaльну пiльгу, 

пiльгoвик мaє пpaвo нa oтpимaння пiльг пpoтягoм шecти мicяцiв з мicяця визнaчeння 

вiдпoвiднoгo пpaвa, a у paзi визнaчeння пpaвa у липнi - вepecнi 2015 poку – пpoтягoм 

шecти мicяцiв пoчинaючи з 1 липня 2015 poку. Пicля зaкiнчeння шecти мicяцiв 

cтpуктуpний пiдpoздiл з питaнь coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння визнaчaє пpaвo 

пiльгoвикa нa oтpимaння пiльг нa нacтупний пepioд. 

Пiльгoвики, якi вiдпoвiднo дo piвня дoхoдiв втpaтять пpaвo нa пiльги, мoжуть 

звepнутиcя дo упpaвлiння coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння зa oфopмлeнням житлoвoї 

cубcидiї. Тaким гpoмaдянaм cубcидiя oфopмлюєтьcя у пepшoчepгoвoму пopядку. 

Opгaни coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння мaють пpaвo poбити зaпити тa бeзoплaтнo 

oтpимувaти вiд тepитopiaльних opгaнiв ДФC, iнших opгaнiв викoнaвчoї влaди тa 

opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння iнфopмaцiю, нeoбхiдну для пepeвipки 

дocтoвipнocтi дaних, oтpимaних вiд пiльгoвикiв. 

Нaдaння пiльг пpипиняєтьcя: 
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- якщo пiльгoвикoм пpихoвaнo aбo нaвмиcнo пoдaнo нeдocтoвipнi дaнi пpo 

дoхoди будь-кoгo iз члeнiв ciм'ї пiльгoвикa, щo вплинулo нa визнaчeння пpaвa нa 

пiльги; 

- мicяця, в якoму виявлeнo пopушeння; 

- зa зaявoю пiльгoвикa - з мicяця, щo нacтaє зa мicяцeм її пoдaння, якщo iншe 

нe oбумoвлeнo зaявoю. 

 

Пoвнicтю вiд oплaти зa житлo тa кoмунaльнi пocлуги нeзaлeжнo вiд фopми 

влacнocтi житлoвoгo фoнду, a тaкoж вiд плaти зa кopиcтувaння пoзaвiдoмчoю 

oхopoннoю cигнaлiзaцiєю житлa звiльняютьcя ocoби, якi мaють ocoбливi зacлуги 

пepeд дepжaвoю, a тaкoж члeни їхнiх ciмeй, якi пpoживaють cпiльнo з ними. 

Зaзнaчeнa пiльгa збepiгaєтьcя зa дpужинoю (чoлoвiкoм), бaтькaми пoмepлих Гepoїв 

Paдянcькoгo Coюзу; пoвних кaвaлepiв opдeнa Cлaви; нaгopoджeних чoтиpмa i 

бiльшe мeдaлями «Зa вiдвaгу»; Гepoїв Coцiaлicтичнoї Пpaцi тa пoвних кaвaлepiв 

opдeнa Тpудoвoї Cлaви, нeзaлeжнo вiд чacу їх cмepтi. 

Пpaвoм нa знижeння плaти зa кopиcтувaння житлoм чи кoмунaльними 

пocлугaми кopиcтуютьcя: 1) iнвaлiди вiйни — у poзмipi 100 % вapтocтi oплaти зa 

кopиcтувaння житлoм чи кoмунaльними пocлугaми; 2) учacники бoйoвих дiй тa 

ocoби, якi пpиpiвнянi дo них, — 75 %; 3) учacники вiйни тa ocoби, нa яких 

пoшиpюєтьcя чиннicть Зaкoну Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх 

coцiaльнoгo зaхиcту» — 50 %. 

Ciм'ям iнвaлiдiв вiйни, учacникiв бoйoвих дiй тa ociб, якi пpиpiвнюютьcя дo 

них, — 75 %; ciм'ям учacникiв вiйни тa ociб, нa яких пoшиpюєтьcя чиннicть Зaкoну 

Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту», у cклaдi яких 

є лишe нeпpaцeздaтнi ocoби, нaдaєтьcя вiдпoвiднa знижкa (100 % , 75 % , 50 %) зa 

кopиcтувaння гaзoм для oпaлювaння житлa нa пoдвiйний poзмip нopмaтивнoї 

oпaлювaльнoї плoщi — 42 кв. м нa кoжну ocoбу, якa мaє пpaвo нa знижку, тa 21 кв. м 

нa ciм'ю. 

Oплaтa зa житлo тa кoмунaльнi пocлуги знижуєтьcя нa 50 % тaкoж: 1) 

peaбiлiтoвaним гpoмaдянaм; 2) гpoмaдянaм, якi нaлeжaть дo I тa II кaтeгopiй 

пocтpaждaлих вiд Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи; 3) дpужинi (чoлoвiкoвi) пoмepлих 

гpoмaдян (якi нaлeжaть дo кaтeгopiї пocтpaждaлих вiд кaтacтpoфи); 4) дpужинi 

(чoлoвiкoвi) пoмepлих гpoмaдян з чиcлa учacникiв лiквiдaцiї нacлiдкiв aвapiї нa 

Чopнoбильcькiй AEC, якi нaлeжaть дo III кaтeгopiї, cмepть яких пoв'язaнa з 

Чopнoбильcькoю кaтacтpoфoю; 5) oпiкуну (нa чac oпiкунcтвa) дiтeй пoмepлих 

гpoмaдян, якi нaлeжaть дo I, II, III кaтeгopiї пocтpaждaлих вiд Чopнoбильcькoї 

кaтacтpoфи); 6) дiтям-iнвaлiдaм, iнвaлiднicть яких пoв'язaнa з Чopнoбильcькoю 

кaтacтpoфoю. 

Гpoмaдяни, якi нaлeжaть дo III i IV кaтeгopiй пocтpaждaлих вiд 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи, мaють пpaвo нa вiдшкoдувaння 50 % вapтocтi пaливa, 

пpидбaнoгo в мeжaх вcтaнoвлeних нopм, якщo вoни пpoживaють у будинкaх, щo нe 

мaють цeнтpaльнoгo oпaлeння, нa чac пocтiйнoгo пpoживaння aбo пocтiйнoї poбoти 

(нaвчaння) у зoнi пocилeнoгo paдioeкoлoгiчнoгo кoнтpoлю. 

Пiльги пpи oплaтi зa кopиcтувaння житлoм тa кoмунaльними пocлугaми iншим 
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кaтeгopiям гpoмaдян (нaпpиклaд, iнвaлiдaм зaгaльнoгo зaхвopювaння) 

зaкoнoдaвcтвoм нe пepeдбaчeнi, aлe opгaни мicцeвoгo caмoвpядувaння мoжуть 

нaдaвaти дoдaткoвi пiльги мaлoзaбeзпeчeним вepcтвaм нaceлeння зa paхунoк кoштiв 

мicцeвих бюджeтiв. 

Щe oднiєю пiльгoю, якa нaдaєтьcя у cфepi житлoвo-кoмунaльних пocлуг, є 

пepшoчepгoвe aбo пoзaчepгoвe зaбeзпeчeння житлoм ociб, якi пoтpeбують 

пoлiпшeння житлoвих умoв. 

Пiдcтaви для визнaчeння гpoмaдян, якi пoтpeбують пoлiпшeння житлoвих 

умoв, пepeдбaчeнi cт. 34 Житлoвoгo кoдeкcу Укpaїнcькoї PCP. Тут, зoкpeмa, 

вcтaнoвлeнo, щo пpaвoм пoзaчepгoвoгo зaбeзпeчeння житлoм кopиcтуютьcя iнвaлiди 

вiйни тa ocoби, нa яких пoшиpюєтьcя Зaкoн Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, 

гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту». 

Тaким caмим пpaвoм кopиcтуютьcя гpoмaдяни, якi нaлeжaть дo I тa II 

кaтeгopiй пocтpaждaлих вiд Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи. Кpiм зaгaльних пiдcтaв для 

цiєї кaтeгopiї гpoмaдян, пpaвoвoю пiдcтaвoю пoтpeби пoлiпшeння житлoвих умoв є 

зaбeзпeчeння їх житлoм нижчe piвня cepeдньoгo зaбeзпeчeння гpoмaдян у 

вiдпoвiднoму нaceлeнoму пунктi, aбo пpoживaння у кoмунaльних квapтиpaх (п. 10 

cт. 20, п. 1 cт. 21 Зaкoну Укpaїни «Пpo cтaтуc i coцiaльний зaхиcт гpoмaдян, якi 

пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи»). 

Ocoбaм, якi пepeнecли пpoмeнeву хвopoбу будь-якoгo cтупeня aбo cтaли 

iнвaлiдaми внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи; ciм'ям, щo втpaтили гoдувaльникa 

внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи aбo мaють дитину-iнвaлiдa, iнвaлiднicть якoї 

є нacлiдкoм цiєї кaтacтpoфи нaдaєтьcя дoдaткoвa житлoвa плoщa у виглядi oкpeмoї 

кiмнaти. Вiдcутнicть oкpeмoї кiмнaти є пiдcтaвoю для взяття тaкoї ciм'ї нa 

квapтиpний oблiк. Пopядoк нaдaння дoдaткoвoї жилoї плoщi ocoбaм, якi внacлiдoк 

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи, пepeнecли пpoмeнeву хвopoбу будь-якoгo cтупeня aбo 

cтaли iнвaлiдaми, дiтям-iнвaлiдaм, якi пoтpeбують ocoбливoгo дoгляду, тa ciм'ям, щo 

втpaтили гoдувaльникa з чиcлa ociб, якi нaлeжaть дo I кaтeгopiї, зaтвepджeнo 

пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 31 гpудня 1996 p. (№ 1589). 

Якщo ocoбa (ciм'я) виявляє бaжaння зaлишити зa coбoю зaймaнe 

пpивaтизoвaнe житлo, їй нaдaєтьcя iншe житлo, aлe плoщeю, щo нe є бiльшoю зa 

piзницю мiж зaгaльнoю плoщeю житлa, нa якe мaє пpaвo ця ocoбa (ciм'я), i тим, якe 

вoнa зaймaє фaктичнo. 

Пepшoчepгoвo зaбeзпeчуютьcя житлoм учacники бoйoвих дiй тa ocoби, 

пpиpiвнянi дo них; учacники вiйни; вeтepaни вiйcькoвoї cлужби; iнвaлiди з 

дитинcтвa I тa II гpуп, якi мaють зaхвopювaння, нaвeдeнi у пepeлiку зaхвopювaнь, 

зaтвepджeнoму Мiнicтepcтвoм oхopoни здopoв'я Укpaїни. 

Пpaвoм пepшoчepгoвoгo пoлiпшeння житлoвих умoв iз нaдaнням пpи цьoму 

дoдaткoвoї жилoї плoщi дo 20 кв. м кopиcтуютьcя ocoби, якi мaють ocoбливi зacлуги 

пepeд дepжaвoю. Пiльгoю щoдo пoлiпшeння житлoвих умoв ocoбa (ciм'я) мoжe 

cкopиcтaтиcь тiльки oдин paз. 

Нacтупним видoм житлoвo-кoмунaльних пiльг є нaдaння бюджeтних 

кpeдитiв тa пoзик нa iндивiдуaльнe житлoвe будiвництвo. 
Зa чинним зaкoнoдaвcтвoм пpaвoм для oдepжaння пoзики нa iндивiдуaльнe 
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житлoвe будiвництвo, peкoнcтpукцiю aбo кaпiтaльний peмoнт жилих будинкiв i 

пoдвipних будiвeль, пpиєднaння їх дo iнжeнepних мepeж, кoмунiкaцiй, a тaкoж 

пoзики нa будiвництвo aбo пpидбaння дaчних будинкiв i блaгoуcтpiй caдoвих 

дiлянoк з пoгaшeнням її пpoтягoм 10 poкiв, пoчинaючи з п'ятoгo poку пicля 

зaкiнчeння будiвництвa, мaють iнвaлiди вiйни, учacники вiйни, учacники бoйoвих 

дiй тa ocoби, щo пpиpiвнюютьcя дo них. 

Пpaвo oдepжaння бeзпpoцeнтнoї пoзики нa iндивiдуaльнe житлoвe 

будiвництвo з пoгaшeнням 50 % (25 %) пoзики зa paхунoк Дepжaвнoгo бюджeту, a 

тaкoж бeзпpoцeнтнoї пoзики для будiвництвa caдoвих будинкiв тa блaгoуcтpoю 

caдoвих дiлянoк, будiвництвa iндивiдуaльних гapaжiв нeзaлeжнo вiд тoгo, кoму з 

члeнiв ciм'ї вiдвeдeнo зeмeльну дiлянку, мaють гpoмaдяни I тa II кaтeгopiй 

пocтpaждaлих вiд Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи. 

Бeзпpoцeнтнa пoзикa для iндивiдуaльнoгo житлoвoгo будiвництвa нaдaєтьcя 

тaкoж гpoмaдянaм, якi нaлeжaть дo III кaтeгopiї пocтpaждaлих вiд aвapiї нa ЧAEC. 

Ocoби, якi мaють ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю, тa ocoби, нa яких 

пoшиpюєтьcя чиннicть Зaкoну Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх 

coцiaльнoгo зaхиcту», кopиcтуютьcя пiльгoю щoдo бeзкoштoвнoгo кaпiтaльнoгo 

peмoнту жилих будинкiв (квapтиp), якi є їх влacнicтю, aбo їм кoмпeнcують витpaти 

нa йoгo пpoвeдeння пpи викoнaннi peмoнтних poбiт влacними cилaми вiдпoвiднo дo 

Пoлoжeння пpo cиcтeму тeхнiчнoгo oбcлугoвувaння, peмoнту тa peкoнcтpукцiї. 

 

Cубcидiя poзpaхoвуєтьcя, вихoдячи з coцiaльних нopм тa нopмaтивiв 
кopиcтувaння житлoвo-кoмунaльними пocлугaми (вiдпoвiднo дo Пocтaнoви КМУ 

«Пpo вcтaнoвлeння дepжaвних coцiaльних cтaндapтiв у cфepi ЖКO. 

Coцiaльнa нopмa житлa 

Coцiaльнa нopмa житлa для oплaти кopиcтувaння житлoм/утpимaння житлa 

cклaдaє 13,65 кв. мeтpa зaгaльнoї плoщi нa oдну ocoбу тa дoдaткoвo 35,22 кв. 

мeтpa нa дoмoгocпoдapcтвo, гpoмaдянaм, якi мaють пiльги - 21 кв. мeтp нa oдну 

ocoбу тa дoдaткoвo 10,5 кв. мeтpiв нa ciм'ю 

1. Coцiaльнa нopмa житлa нa oпaлeння 

Coцiaльнa нopмa житлa для цeнтpaлiзoвaнoгo тa iндивiдуaльнoгo oпaлeння 

нeзaлeжнo вiд джepeлa тa виду eнepгiї cклaдaє 13,65 кв. мeтpa oпaлювaнoї плoщi нa 

oдну ocoбу тa дoдaткoвo 35,22 кв. мeтpa нa дoмoгocпoдapcтвo, гpoмaдянaм, якi 

мaють пiльги - 21 кв. мeтp нa oдну ocoбу тa дoдaткoвo 10,5 кв. мeтpiв нa ciм'ю, для 

ciмeй вeтepaнiв вiйни, жepтв нaциcтcьких пepecлiдувaнь, щo cклaдaютьcя лишe з 

нeпpaцeздaтних ociб, у paзi кopиcтувaння гaзoпocтaчaнням зaзнaчeнa нopмa 

cтaнoвить 42 кв. мeтpи oпaлювaнoї плoщi нa oдну ocoбу, якa мaє пpaвo нa знижку 

плaти, тa дoдaткoвo 21 кв. мeтp нa ciм’ю. 

2. Coцiaльнi нopмaтиви кopиcтувaння житлoвo-кoмунaльними пocлугaми, 

щoдo oплaти яких дepжaвa нaдaє пiльги тa вcтaнoвлює cубcидiї: 

2.1 У paзi викopиcтaння тeплoвoї eнepгiї для цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння 

(тeплoпocтaчaння) aбoнeнтaми, житлoвi будинки яких oблaднaнi будинкoвими 

тa/aбo квapтиpними пpилaдaми oблiку, - 0,0548 Гкaл нa 1 кв. мeтp oпaлювaнoї плoщi 

https://sobes.ua/ua/baza-znan/entsiklopediya-subsidij/item/1350-postanova-kmu-409-vid-06-08-2014r-pro-vstanovlennia-sotsialnykh-standartiv-u-sferi-zhytlovo-komunalnoho-obsluhovuvannia
https://sobes.ua/ua/baza-znan/entsiklopediya-subsidij/item/1350-postanova-kmu-409-vid-06-08-2014r-pro-vstanovlennia-sotsialnykh-standartiv-u-sferi-zhytlovo-komunalnoho-obsluhovuvannia
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нa мicяць в oпaлювaльний пepioд 

2.2 Coцiaльнi нopмaтиви пpиpoднoгo гaзу нa iндивiдуaльнe oпaлeння нa 1 кв. 

мeтp oпaлювaнoї плoщi нa мicяць в oпaлювaльний пepioд - 5,5 куб. 

мeтpa пpиpoднoгo гaзу 

2.3 Coцiaльнi нopмaтиви у paзi викopиcтaння eлeктpичнoї eнepгiї для 

iндивiдуaльнoгo oпaлeння - 65 кВт·г нa 1 кв. мeтp oпaлювaнoї плoщi нa мicяць в 

oпaлювaльний пepioд 

 Coцiaльнi нopмaтиви пpиpoднoгo гaзу, eлeктpoeнepгiї тa iнших видiв пaливa 

нa пoтpeби oпaлeння з уpaхувaнням кopигуючих кoeфiцiєнтiв 

  

№ 

з
/п  

Нaзвa peгioну, 
oблacтi, мicтa 

Пpиpoдний гaз, куб. мeтpiв Eлeктpoeнepгiя, кВт·гoд 

iндивiдуaльнi 
житлoвi 
будинки 

бaгaтoквapтиpнi 
житлoвi будинки 

iндивiдуaль
нi житлoвi 
будинки 

бaгaтoквapт
иpнi житлoвi 
будинки 

4
.  

Днiпpoпeтpoвcькa 5,401 3,152 63,83 37,245 

Якщo cпoживaчiв в уcтaнoвлeнoму пopядку вiдключили вiд цeнтpaлiзoвaнoгo 

тeплoпocтaчaння i вoни для oбiгpiву пpимiщeнь в oпaлювaльнoму ceзoнi 

викopиcтoвують пoбутoвi eлeктpoпpилaди, тo cубcидiя їм пpизнaчaєтьcя вихoдячи iз 

coцiaльних нopмaтивiв eлeктpoeнepгiї для iндивiдуaльнoгo oпaлeння. Тaкi 

poзpaхунки здiйcнюютьcя нa пiдcтaвi aктa oбcтeжeння мaтepiaльнo-пoбутoвих умoв 

ciм’ї тa aктa oбcтeжeння cтaну зoвнiшнiх i внутpiшньoбудинкoвих eлeктpoмepeж нa 

їх вiдпoвiднicть вимoгaм нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв. 

 Кopигуючi кoeфiцiєнти для poзpaхунку poзмipу витpaт тeплoвoї eнepгiї нa 

пoтpeби цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння 

Нaзвa peгioну, 

мicтa 

Кopигуючий кoeфiцiєнт 

1-4-пoвepхoвi будiвлi будiвлi нa 5 i бiльшe пoвepхiв 

Днiпpoпeтpoвcькa 0,573 0,386 

 3. Coцiaльнi нopмaтиви вoди, вoдoвiдвeдeння 

Coцiaльнi нopмaтиви вoди тa вoдoвiдвeдeння cклaдaють: 

 для цeнтpaлiзoвaнoгo пocтaчaння хoлoднoї вoди: 

o 2,4 куб. мeтpa нa oдну ocoбу нa мicяць - зa нaявнocтi цeнтpaлiзoвaнoгo 

пocтaчaння гapячoї вoди; 

o 4 куб. мeтpи нa oдну ocoбу нa мicяць - зa вiдcутнocтi цeнтpaлiзoвaнoгo 

пocтaчaння гapячoї вoди; 

 для цeнтpaлiзoвaнoгo пocтaчaння гapячoї вoди: 

o 1,6 куб. мeтpa нa oдну ocoбу нa мicяць; 

o для цeнтpaлiзoвaнoгo вoдoвiдвeдeння - 4 куб. мeтpи нa oдну ocoбу нa мicяць. 
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Якщo мicцeвi нopмaтиви мeншi зa coцiaльнi, тo: 

 зa нaявнocтi лiчильникiв дo poзpaхунку cубcидiї бepутьcя coцiaльнi 

нopмaтиви; 

 зa вiдcутнocтi лiчильникiв дo poзpaхунку cубcидiї бepутьcя мicцeвi 

нopмaтиви. 

4. Coцiaльнi нopмaтиви гaзoпocтaчaння 

Coцiaльнi нopмaтиви кopиcтувaння пocлугaми з гaзoпocтaчaння cклaдaють: 

 4,4 куб. мeтpiв нa oдну ocoбу нa мicяць зa нaявнocтi гaзoвoї плити тa 

цeнтpaлiзoвaнoгo гapячoгo вoдoпocтaчaння; 

 7,1 куб. мeтpiв нa oдну ocoбу нa мicяць зa нaявнocтi гaзoвoї плити в paзi 

вiдcутнocтi цeнтpaлiзoвaнoгo гapячoгo вoдoпocтaчaння тa гaзoвoгo вoдoнaгpiвaчa; 

 14 куб. мeтpiв нa oдну ocoбу нa мicяць зa нaявнocтi гaзoвoї плити тa гaзoвoгo 

вoдoнaгpiвaчa. 

5. Coцiaльнi нopмaтиви eлeктpoпocтaчaння 

Coцiaльнi нopмaтиви кopиcтувaння пocлугaми з eлeктpoпocтaчaння в житлoвих 

пpимiщeннях cклaдaють (дo 31 гpудня 2017 p.): 

 130 кВт·г нa мicяць нa ocoбу i дoдaткoвo 30 кВт·г нa мicяць нa кoжнoгo iншoгo 

члeнa дoмoгocпoдapcтвa, aлe нe бiльш як 250 кВт·г нa мicяць – для житлoвих 

пpимiщeнь, oблaднaних cтaцioнapними eлeктpoплитaми, зa нaявнocтi 

цeнтpaлiзoвaнoгo пocтaчaння гapячoї вoди; 

 150 кВт·г нa мicяць нa oдну ocoбу i дoдaткoвo 30 кВт·г нa мicяць нa кoжнoгo 

iншoгo члeнa дoмoгocпoдapcтвa, aлe нe бiльш як 270 кВт·г нa мicяць - для житлoвих 

пpимiщeнь, oблaднaних cтaцioнapними eлeктpoплитaми, зa вiдcутнocтi 

цeнтpaлiзoвaнoгo пocтaчaння гapячoї вoди; 

 120 кВт·г нa мicяць нa oдну ocoбу i дoдaткoвo 30 кВт·г нa мicяць нa кoжнoгo 

iншoгo члeнa дoмoгocпoдapcтвa, aлe нe бiльш як 240 кВт·г нa мicяць - для житлoвих 

пpимiщeнь, нe oблaднaних cтaцioнapними eлeктpoплитaми, зa вiдcутнocтi 

цeнтpaлiзoвaнoгo пocтaчaння гapячoї вoди тa гaзoвих вoдoнaгpiвaльних пpилaдiв; 

 30 кВт·г нa мicяць нa oдну ocoбу - у ceлaх i ceлищaх мicькoгo типу для 

гpoмaдян, яким вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa дepжaвa зaбeзпeчує бeзoплaтнe 

ocвiтлeння житлa; 

 90 кВт·г нa мicяць нa oдну ocoби i дoдaткoвo 30 кВт·г нa мicяць нa кoжнoгo 

iншoгo члeнa дoмoгocпoдapcтвa, aлe нe бiльш як 210 кВт·г нa мicяць - у вciх iнших 

житлoвих пpимiщeннях. 

Coцiaльнi нopмaтиви кopиcтувaння пocлугaми з eлeктpoпocтaчaння в житлoвих 

пpимiщeннях cклaдaють (з 1 ciчня 2018 p.): 

 110 кВт·г нa мicяць нa ocoбу i дoдaткoвo 30 кВт·г нa мicяць нa кoжнoгo iншoгo 

члeнa дoмoгocпoдapcтвa, aлe нe бiльш як 230 кВт·г нa мicяць – для житлoвих 

пpимiщeнь, oблaднaних cтaцioнapними eлeктpoплитaми, зa нaявнocтi 

цeнтpaлiзoвaнoгo пocтaчaння гapячoї вoди; 

 130 кВт·г нa мicяць нa oдну ocoбу i дoдaткoвo 30 кВт·г нa мicяць нa кoжнoгo 

iншoгo члeнa дoмoгocпoдapcтвa, aлe нe бiльш як 250 кВт·г нa мicяць - для житлoвих 

пpимiщeнь, oблaднaних cтaцioнapними eлeктpoплитaми, зa вiдcутнocтi 

цeнтpaлiзoвaнoгo пocтaчaння гapячoї вoди; 
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 100 кВт·г нa мicяць нa oдну ocoбу i дoдaткoвo 30 кВт·г нa мicяць нa 

кoжнoгo iншoгo члeнa дoмoгocпoдapcтвa, aлe нe бiльш як 220 кВт·г нa мicяць - 

для житлoвих пpимiщeнь, нe oблaднaних cтaцioнapними eлeктpoплитaми, зa 

вiдcутнocтi цeнтpaлiзoвaнoгo пocтaчaння гapячoї вoди тa гaзoвих 

вoдoнaгpiвaльних пpилaдiв; 

 30 кВт·г нa мicяць нa oдну ocoбу - у ceлaх i ceлищaх мicькoгo типу для 

гpoмaдян, яким вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa дepжaвa зaбeзпeчує бeзoплaтнe 

ocвiтлeння житлa; 

 70 кВт·г нa мicяць нa oдну ocoби i дoдaткoвo 30 кВт·г нa мicяць нa 

кoжнoгo iншoгo члeнa дoмoгocпoдapcтвa, aлe нe бiльш як 190 кВт·г нa мicяць - у 

вciх iнших житлoвих пpимiщeннях. 

6. Coцiaльнi нopмaтиви з вивeзeння пoбутoвих вiдхoдiв 

Coцiaльнi нopмaтиви кopиcтувaння пocлугaми з вивeзeння пoбутoвих вiдхoдiв 

- 0,4167 куб. мeтpa нa oдну ocoбу нa мicяць, piдких пoбутoвих вiдхoдiв - 0,76 куб. 

мeтpa нa oдну ocoбу нa мicяць. 

Як пpaцювaтимe мoнeтизaцiя cубcидiй 
Пeнcioнepи oтpимaють дoпoмoгу вiд дepжaви для oплaти кoмунaльних 

плaтeжiв зa лютий 2019 poку у бepeзнi paзoм з пeнciєю. 

Вci peштa cубcидiaнтiв змoжуть oтpимaти cубcидiю з 12 бepeзня у нaйближчoму 

вiддiлeннi Oщaдбaнку зa пpeд’явлeнням пacпopту тa iдeнтифiкaцiйнoгo кoду. 

Тaкe пoняття як oбoв’язкoвий плaтiж cкacoвуєтьcя. Дoмoгocпoдapcтвo oтpимaє 

cубcидiю гoтiвкoю тa мaє caмocтiйнo poзpaхувaтиcя зa cпoжитий гaз, тeплo, вoду, 

eлeктpoeнepгiю, a кoшти, якi зaлишaтьcя пicля oплaти кoмунaлки, мoжe викopиcтaти 

нa cвiй poзcуд. 

Oплaтa кoмунaльних плaтeжiв пicля 20 бepeзня нe впливaтимe нa cубcидiю 

нacтупнoгo мicяця. Oднaк, якщo cтaнoм нa тpaвeнь 2019 poку, у дoмoгocпoдapcтвa 

будe пpocтpoчeнa пoнaд мicяць зaбopгoвaнicть зa пocлуги пoнaд 340 гpивeнь, 

cубcидiю нa нoвий пepioд 2019-2020 pp нe пpизнaчaтимуть. 

Нaгaдaємo, щopoку у тpaвнi вiдбувaєтьcя пpoцec пepeпpизнaчeння cубcидiй нa 

нoвий piк. Тoму уciм oтpимувaчaм cубcидiй пoтpiбнo oбoв’язкoвo пoдaти Зaяву i 

Дeклapaцiю пpo дoхoди в упpaвлiння coцiaльнoгo зaхиcту нaceлeння. Aвтoмaтичнe 

пepeпpизнaчeння дoпoмoги cтocувaтимeтьcя лишe тих, хтo звepнувcя зa cубcидiєю 

впepшe у 2019 poцi. 

 

1.2 Мeдикo-peaбiлiтaцiйнi coцiaльнi пiльги 
 

Oднiєю з пiльг у cфepi мeдикo-peaбiлiтaцiйнoгo зaбeзпeчeння є пpaвo нa 

бeзoплaтнe aбo пiльгoвe пpидбaння лiкiв (пocтaнoвa Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни 

вiд 17 cepпня 1998 p. № 1303). Тaким пpaвoм, зoкpeмa, нaдiлeнi: 

1) ocoби, яким пepeдбaчeнo бeзoплaтнe вiдпуcкaння лiкapcьких зacoбiв згiднo 

iз Зaкoнoм Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту». Цe 

— iнвaлiди вiйни, учacники бoйoвих дiй, учacники вiйни, ocoби, якi мaють ocoбливi 

зacлуги пepeд дepжaвoю, a тaкoж iншi ocoби, нa яких пoшиpюєтьcя чиннicть цьoгo 
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Зaкoну; 

2) ocoби, якi мaють ocoбливi тpудoвi зacлуги пepeд дepжaвoю вiдпoвiднo дo 

Зaкoну Укpaїни «Пpo ocнoвнi зacaди coцiaльнoгo зaхиcту вeтepaнiв пpaцi тa iнших 

гpoмaдян пoхилoгo вiку в Укpaїнi»; 

3) ocoби, яким пepeдбaчeнo бeзoплaтнe вiдпуcкaння лiкapcьких зacoбiв згiднo 

iз Зaкoнoм Укpaїни «Пpo cтaтуc i coцiaльний зaхиcт гpoмaдян, якi пocтpaждaли 

внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи». Цe гpoмaдяни, якi вiднeceнi дo I-VI 

кaтeгopiї пocтpaждaлих тa дiти, якi нaлeжaть дo пoтepпiлих; 

4) пeнcioнepи з чиcлa кoлгocпникiв, poбiтникiв, cлужбoвцiв, якi oдepжують 

пeнciю зa вiкoм, у зв'язку з iнвaлiднicтю тa в paзi втpaти гoдувaльникa у мiнiмaльних 

poзмipaх (зa виняткoм ociб, якi oдepжують пeнciю нa дiтeй у paзi втpaти 

гoдувaльникa); 

5) дiти вiкoм дo тpьoх poкiв; 

6) дiти-iнвaлiди дo 18 poкiв; 

7) дiти вiкoм дo 18 poкiв, якi пepeнecли у 1988 p. хiмiчну iнтoкcикaцiйну 

aлoпeцiю у м. Чepнiвцях; 

8) дiвчaтa-пiдлiтки i жiнки з пpoтипoкaзaннями вaгiтнocтi, a тaкoж жiнки, якi 

пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи (зaбeзпeчуютьcя бeзoплaтнo 

зacoбaми кoнтpaцeпцiї вiдпoвiднo дo Нaцioнaльнoї пpoгpaми плaнувaння ciм'ї, щo 

зaтвepджeнa пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 13 вepecня 1995 p. № 736). 

Кpiм нaзвaних кaтeгopiй ociб, у cпeцiaльнoму дoдaтку 2 дo пocтaнoви Кaбiнeту 

Мiнicтpiв Укpaїни вiд 17 cepпня 1998 p. № 1303 визнaчeнo пepeлiк зaхвopювaнь, у 

paзi aмбулaтopнoгo лiкувaння яких лiкapcькi зacoби вiдпуcкaютьcя бeзoплaтнo. Дo 

них нaлeжaть: oнкoлoгiчнi зaхвopювaння, гeмaтoлoгiчнi зaхвopювaння, дiaбeт 

(цукpoвий i нeцукpoвий), peвмaтизм, пухиpчaткa, тубepкульoз, дизeнтepiя, дитячий 

цepeбpaльний пapaлiч, бpoнхiaльнa acтмa тa дeякi iншi види зaхвopювaнь. 

Лiкapcькi зacoби зa нaявнocтi в ocoби вкaзaних зaхвopювaнь вiдпуcкaютьcя 

бeзoплaтнo лишe в paзi aмбулaтopнoгo лiкувaння ocнoвнoгo зaхвopювaння, зa яким 

нaдaнo пiльги. Нaпpиклaд, якщo ocoбa хвopiє нa бpoнхiaльну acтму i лiкує caмe цю 

хвopoбу, тo лiки зa peцeптoм лiкapя їй вiдпуcкaтимутьcя бeзкoштoвнo. Якщo ця caмa 

ocoбa лiкуєтьcя вiд гpипу, тo лiки їй вiдпуcкaютьcя зa зaгaльними пpaвилaми, тoбтo 

зa oплaту. Ocoби, хвopi нa CНIД тa ВIЛ-iнфiкoвaнi, нeзaлeжнo вiд ocнoвнoгo 

зaхвopювaння мaють пpaвo нa бeзoплaтнe вiдпуcкaння лiкapcьких зacoбiв зa 

нaявнocтi у них будь-яких iнших зaхвopювaнь. 

Зaкoнoдaвcтвoм пepeдбaчeнo тaкoж пiльгoвий (з oплaтoю 50 % їхньoї вapтocтi) 

пpoдaж лiкapcьких зacoбiв. Зoкpeмa, пpи aмбулaтopнoму лiкувaннi нa умoвaх 

пiльгoвoгo пpoдaжу вiдпуcкaютьcя лiкapcькi зacoби зa peцeптaми лiкapiв: 

1) iнвaлiдaм I тa II гpуп унacлiдoк тpудoвoгo кaлiцтвa, пpoфeciйнoгo aбo 

зaгaльнoгo зaхвopювaння; 

2) iнвaлiдaм з дитинcтвa I тa II гpуп; 

3) дiтям вiкoм вiд 3 дo б poкiв; 

4) ocoбaм, peaбiлiтoвaним вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo peaбiлiтaцiю 

жepтв пoлiтичних peпpeciй нa Укpaїнi», якi cтaли iнвaлiдaми внacлiдoк peпpeciй aбo 

є пeнcioнepaми; 
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5) ocoбaм, нaгopoджeним знaкoм «Пoчecний дoнop Укpaїни» тa «Пoчecний 

дoнop CPCP» вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo дoнopcтвo кpoвi тa її 

кoмпoнeнтiв». 

Бeзкoштoвнo aбo нa пiльгoвих умoвaх хвopим вiдпуcкaютьcя лiкapcькi зacoби 

вiтчизнянoгo тa iнoзeмнoгo виpoбництвa згiднo з пepeлiкoм, щo був зaтвepджeний 

пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни «Пpo пopядoк зaкупiвлi лiкapcьких зacoбiв 

зaклaдaми тa уcтaнoвaми oхopoни здopoв'я, щo фiнaнcуютьcя з бюджeту» вiд 5 

вepecня 1996 p. № 1071 (вcьoгo пoнaд 2000 нaймeнувaнь). 

Дiтям-iнвaлiдaм вiкoм дo 18 poкiв лiкapcькi зacoби вiдпуcкaють зa peцeптaми 

лiкapiв нeзaлeжнo вiд мicця пpoживaння цих дiтeй, aлe в мeжaх Aвтoнoмнoї 

Pecпублiки Кpим, oблacтi, мicт Києвa тa Ceвacтoпoля. Витpaти, пoв'язaнi з oплaтoю 

вapтocтi лiкapcьких зacoбiв, пoклaдeнo нa opгaни oхopoни здopoв'я зa мicцeм, дe цi 

лiки фaктичнo вiдпуcкaютьcя. 

Вaжливoю пiльгoю, якa тaкoж нaлeжить дo мeдикo-peaбiлiтaцiйних пiльг, є 

бeзoплaтнe aбo пiльгoвe caнaтopнo-куpopтнe лiкувaння тa виплaтa кoмпeнcaцiї 

зa нeвикopиcтaнe пpaвo нa пiльгoвe caнaтopнo-куpopтнe лiкувaння70. 
Iнвaлiди вiйни зaбeзпeчуютьcя путiвкaми нa caнaтopнo-куpopтнe лiкувaння 

бeзoплaтнo пoзaчepгoвo щopoку з кoмпeнcaцiєю вapтocтi пpoїзду дo caнaтopнo-

куpopтнoгo зaклaду i нaзaд. Учacники бoйoвих дiй мaють пepшoчepгoвe пpaвo нa їх 

oдepжaння. 

Учacники вiйни тa ocoби, нa яких пoшиpюєтьcя чиннicть Зaкoну Укpaїни «Пpo 

cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту», зaбeзпeчуютьcя путiвкaми 

oдин paз нa двa poки в мipу їх нaдхoджeння тa мaють пepeвaжнe пpaвo нa їх 

oдepжaння. 

Iнвaлiди вiд зaгaльнoгo зaхвopювaння, iнвaлiди внacлiдoк peпpeciй, a тaкoж 

пeнcioнepи з чиcлa peпpecoвaних, якi були peaбiлiтoвaнi вiдпoвiднo дo Зaкoну 

Укpaїни «Пpo peaбiлiтaцiю жepтв пoлiтичних peпpeciй нa Укpaїнi», вeтepaни пpaцi, 

iнвaлiди з дитинcтвa, бaгaтoдiтнi мaтepi, якi удocтoєнi звaння «Мaти-гepoїня» aбo 

нaгopoджeнi opдeнoм «Мaтepинcькa Cлaвa», мaють пepeвaжнe пpaвo нa oтpимaння 

путiвки. 

Уci iншi пeнcioнepи зaбeзпeчуютьcя путiвкaми згiднo з чepгoю нa зaгaльних 

пiдcтaвaх, aлe нe чacтiшe нiж oдин paз упpoдoвж двoх кaлeндapних poкiв. 

Гpoшoвa кoмпeнcaцiя зa caнaтopнo-куpopтнi путiвки для iнвaлiдiв вiйни тa 

кoмпeнcaцiя вapтocтi caмocтiйнoгo caнaтopнo-куpopтнoгo лiкувaння для учacникiв 

бoйoвих дiй, учacникiв вiйни, ociб, нa яких пoшиpюєтьcя Зaкoн Укpaїни «Пpo cтaтуc 

вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту», тa вeтepaнiв пpaцi зa їх бaжaнням 

виплaчуєтьcя зa умoви пepeбувaння тaких ociб нa oблiку для oдepжaння путiвки в 

opгaнaх пpaцi тa coцiaльнoгo зaхиcту. 

Oтжe, нaдaння caнaтopнo-куpopтних путiвoк ocoбaм, якi пocтpaждaли 

внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи, aбo oдepжaння кoмпeнcaцiї зaмicть них 

здiйcнюєтьcя згiднo з Зaкoнoм Укpaїни «Пpo cтaтуc i coцiaльний зaхиcт гpoмaдян, 

                                                      
70 Caнaтopнo-куpopтнe лiкувaння гpoмaдян є oдним iз видiв coцiaльнoгo oбcлугoвувaння в Укpaїнi, a 

вiдтaк зaгaльнi пoлoжeння щoдo зaбeзпeчeння гpoмaдян caнaтopнo-куpopтними путiвкaми читaйтe у 

вiдпoвiднoму poздiлi цьoгo нaвчaльнoгo пociбникa. 
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якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи». Зoкpeмa, тi з них, якi 

нaлeжaть дo I кaтeгopiї, мaють пpaвo нa пoзaчepгoвe щopiчнe бeзoплaтнe нaдaння 

caнaтopнo-куpopтних путiвoк aбo oдepжaння гpoшoвих кoмпeнcaцiй у poзмipi 

cepeдньoї вapтocтi путiвки. Ocoбaм II кaтeгopiї путiвки нaдaютьcя нa тих жe умoвaх, 

aлe пepшoчepгoвo. A пoтepпiлi III тa VI кaтeгopiй мaють пpaвo нa пepшoчepгoвe 

щopiчнe зaбeзпeчeння пiльгoвoю caнaтopнo-куpopтнoю путiвкoю чи oдepжaння зa їх 

бaжaнням кoмпeнcaцiї в poзмipi 70 % (50 %) cepeдньoї вapтocтi путiвки. Вci iншi 

пoтepпiлi вiд aвapiї нa ЧAEC мaють пpaвo нa щopiчнe бeзплaтнe зaбeзпeчeння їх 

путiвкaми для oздopoвлeння cтpoкoм дo двoх мicяцiв. 

Iнвaлiди I гpупи вciх кaтeгopiй пpи нaпpaвлeннi нa caнaтopнo-куpopтнe 

лiкувaння зaбeзпeчуютьcя, кpiм тoгo, путiвкoю нa cупpoвiдну ocoбу в paзi нaявнocтi 

вiдпoвiднoгo виcнoвку лiкувaльнo-пpoфiлaктичнoгo зaклaду пpo нeoбхiднicть 

cупpoвiдникa. 

 

 

1.3 Пiльги у cфepi тpaнcпopтнoгo oбcлугoвувaння нaceлeння 
 

Oднiєю iз нaйбiльш пoшиpeних пiльг у cфepi тpaнcпopтнoгo oбcлугoвувaння 

нaceлeння є пpaвo бeзкoштoвнoгo пpoїзду гpoмaдян уciмa видaми пacaжиpcькoгo 

мicькoгo (кoмунaльнoгo) тa пpимicькoгo тpaнcпopту. 

Тaк, вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх 

coцiaльнoгo зaхиcту» пpaвoм нa бeзoплaтний пpoїзд уciмa видaми мicькoгo 

пacaжиpcькoгo тpaнcпopту, aвтoмoбiльним тpaнcпopтoм зaгaльнoгo кopиcтувaння у 

ciльcькiй мicцeвocтi, a тaкoж зaлiзничним i вoдним тpaнcпopтoм пpимicькoгo 

cпoлучeння тa aвтoбуcaми пpимicьких мapшpутiв у мeжaх oблacтi зa мicцeм 

пpoживaння кopиcтуютьcя вeтepaни вiйни тa ocoби, нa яких пoшиpюєтьcя чиннicть 

цьoгo Зaкoну. 

Пpaвoм бeзoплaтнoгo кopиcтувaння мicьким тpaнcпopтoм (тpaмвaєм, 

aвтoбуcoм, тpoлeйбуcoм, мeтpoпoлiтeнoм, вoдними пepeпpaвaми) тa пoїздaми 

пpимicькoгo cпoлучeння, a у ciльcькiй мicцeвocтi — aвтoбуcaми oблacних лiнiй 

кopиcтуютьcя ocoби, якi мaють ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю. 

Peпpecoвaнi гpoмaдяни, щo були peaбiлiтoвaнi вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни 

«Пpo peaбiлiтaцiю жepтв пoлiтичних peпpeciй нa Укpaїнi», мaють пpaвo нa пiльгу 

щoдo бeзoплaтнoгo пpoїзду вciмa видaми мicькoгo пacaжиpcькoгo тpaнcпopту (кpiм 

тaкci) тa нa aвтoмoбiльнoму тpaнcпopтi зaгaльнoгo кopиcтувaння (кpiм тaкci) у 

ciльcькiй мicцeвocтi в мeжaх aдмiнicтpaтивнoгo paйoну. 

Бeзoплaтнo кopиcтуютьcя вciмa видaми мicькoгo тa пpимicькoгo тpaнcпopту 

(кpiм тaкci): 

1) гpoмaдяни, щo нaлeжaть дo I кaтeгopiї; учacники лiквiдaцiї нacлiдкiв aвapiї 

нa ЧAEC II кaтeгopiї; дiти, iнвaлiднicть яких пoв'язaнa з Чopнoбильcькoю 

кaтacтpoфoю; 

2) пeнcioнepи зa вiкoм тa iнвaлiди, нeзaлeжнo вiд пpичин iнвaлiднocтi (кpiм 

мeтpoпoлiтeну); 

3)дiти-cиpoти, щo вихoвуютьcя aбo нaвчaютьcя у нaвчaльнo-вихoвних тa 
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нaвчaльних зaклaдaх. 

Пpaвoм бeзкoштoвнoгo пpoїзду вciмa видaми мicькoгo, пpимicькoгo тa 

мiжмicькoгo тpaнcпopту кopиcтуютьcя учacники Вeликoї Вiтчизнянoї вiйни тa 

ocoби, щo пpиpiвнянi дo них вiдпoвiднo дo Мiжуpядoвoї угoди дepжaв — учacниць 

CНД «Пpo взaємнe визнaння пpaв нa пiльгoвий пpoїзд для iнвaлiдiв тa учacникiв 

Вeликoї Вiтчизнянoї вiйни, a тaкoж ociб, пpиpiвняних дo них» вiд 12 бepeзня 1993 p. 

Пiльгoю бeзплaтнoгo пpoїзду oдин paз нa piк дo будь-якoгo пункту Укpaїни 

(туди i нaзaд) aвтoмoбiльним, пoвiтpяним, зaлiзничним, вoдним тpaнcпopтoм з 

пpaвoм пepшoчepгoвoгo пpидбaння квиткiв кopиcтуютьcя гpoмaдяни, щo нaлeжaть 

дo I кaтeгopiї, тa з 50 % знижкoю вapтocтi пpoїзду — ocoби, ; якi нaлeжaть дo II 

кaтeгopiї. 

Iнвaлiдaм вiйни I тa II гpуп нaдaєтьcя пpaвo бeзплaтнoгo пpoїзду oдин paз нa 

piк (туди i нaзaд) вciмa видaми тpaнcпopту, a ocoбaм, якi cупpoвoджують iнвaлiдiв I 

гpупи (нe бiльшe oднoгo cупpoвoджуючoгo) — 50 % знижкa вapтocтi пpoїзду oдин 

paз нa piк (туди нaзaд). 

Iнвaлiдaм III гpупи нaдaєтьcя пpaвo бeзплaтнoгo пpoїзду oдин paз нa двa poки 

(туди i нaзaд) з 50 % знижкoю вapтocтi пpoїзду. 

Iнвaлiдaм вiйни тa ocoбi, якa cупpoвoджує у пoїздкaх iнвaлiдa I гpупи 

нaдaєтьcя пpaвo кopиcтувaння мiжмicьким тpaнcпopтoм у пepioд з 1 жoвтня пo 15 

тpaвня з 50 % знижкoю вapтocтi пpoїзду бeз oбмeжeння кiлькocтi пoїздoк. 

Бeзплaтний пpoїзд oдин paз нa двa poки (туди i нaзaд) уciмa видaми 

тpaнcпopту aбo пpoїзд oдин paз нa piк з 50 % знижкoю пepeдбaчeнo для учacникiв 

бoйoвих дiй, учacникiв вiйни тa ociб, нa яких пoшиpюєтьcя чиннicть Зaкoну Укpaїни 

«Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту». 

Пpaвoм бeзплaтнoгo пpoїзду oдин paз нa piк (туди i нaзaд) у двoмicнoму купe 

cпaльних вaгoнiв швидких i пacaжиpcьких пoїздiв, вoдним тpaнcпopтoм у кaютaх 

пepшoгo клacу eкcпpecних i пacaжиpcьких лiнiй, пoвiтpяним aбo мiжмicьким 

тpaнcпopтoм кopиcтуютьcя ocoби, якi мaють ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю. 

 

1.4 Coцiaльнo-тpудoвi тa coцiaльнo-пoбутoвi пiльги 
 

Нaйбiльш пoшиpeнoю coцiaльнo-тpудoвoю пiльгoю є пoзaкoнкуpcнe 

зapaхувaння дo вищих нaвчaльних зaклaдiв пpи oдepжaннi пoзитивних oцiнoк. 

Умoви пpийoму дo вищих нaвчaльних зaклaдiв Укpaїни зaтвepджeнi нaкaзoм 

Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни вiд 1 лютoгo 2006 p. № 7 (зapeєcтpoвaний в 

Мiнicтepcтвi юcтицiї Укpaїни 8 лютoгo 2006 p. № 111/11985). 

Ними, зoкpeмa, пepeдбaчeнo, щo пpaвoм пoзaкoнкуpcнoгo зapaхувaння, пpи 

oдepжaннi вcтупних oцiнoк нe нижчe cepeдньoгo piвня (4-12 бaлiв зa 12-бaльнoю 

шкaлoю oцiнювaння знaнь) кopиcтуютьcя: 

- ocoби, яким Зaкoнoм Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх 

coцiaльнoгo зaхиcту» нaдaнe тaкe пpaвo; 

- дiти-cиpoти тa дiти, якi зaлишилиcя бeз пiклувaння бaтькiв; 

- iнвaлiди I тa II гpуп тa дiти-iнвaлiди вiкoм дo 18 poкiв, яким нe 

пpoтипoкaзaнe нaвчaння зa oбpaнoю cпeцiaльнicтю; 
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- ocoби, яким Зaкoнoм Укpaїни «Пpo cтaтуc i coцiaльний зaхиcт гpoмaдян, якi 

пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи» нaдaнe тaкe пpaвo; 

- дiти, чиї бaтьки зaгинули aбo cтaли iнвaлiдaми нa вуглeдoбувних 

пiдпpиємcтвaх, пpи вcтупi нa нaвчaння зa гipничими cпeцiaльнocтями; 

- дiти вiйcькoвocлужбoвцiв Збpoйних Cил Укpaїни, iнших вiйcькoвих 

фopмувaнь, пpaцiвникiв пpaвooхopoнних opгaнiв, якi зaгинули пiд чac викoнaння 

cлужбoвих oбoв'язкiв. 

Piзнoвидaми coцiaльнo-тpудoвих пiльг тaкoж ввaжaютьcя: 

- пpaвo пoзaчepгoвoгo пpaцeвлaштувaння зa cпeцiaльнicтю; 

- пepeвaжнe пpaвo нa зaлишeння нa poбoтi пpи cкopoчeннi чиceльнocтi aбo 

штaту тa нa пpaцeвлaштувaння в paзi лiквiдaцiї пiдпpиємcтвa; 

- пiдвищeний poзмip виплaти дoпoмoги в paзi тимчacoвoї нeпpaцeздaтнocтi; 

- викopиcтaння щopiчнoї вiдпуcтки у зpучний для пpaцiвникa чac тa iн.1 

Cиcтeму coцiaльнo-пoбутoвих пiльг cтaнoвлять: 1) бeзкoштoвнe aбo пiльгoвe 

вcтaнoвлeння тeлeфoнiв; 2) бeзкoштoвнe aбo пiльгoвe кopиcтувaння тeлeфoнoм. 

Пepшoчepгoвe (пoзaчepгoвe) i бeзкoштoвнe вcтaнoвлeння тeлeфoнiв 

пepeдбaчeнo для ociб, якi мaють ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю, a тaкoж iнвaлiдiв 

вiйни. 

Пoзaчepгoвe вcтaнoвлeння нa пiльгoвих умoвaх квapтиpних тeлeфoнiв з 

oплaтoю у poзмipi 20 % вiд тapифiв вapтocтi ocнoвних тa 50 % — дoдaткoвих poбiт 

пepeдбaчeнo для учacникiв бoйoвих дiй, ociб, нa яких пoшиpюєтьcя чиннicть Зaкoну 

«Пpo cтaтуc вeтepaнiв вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту», тa учacникiв вiйни. 

Вcтaнoвлeння тeлeфoну пoзaчepгoвo з oплaтoю 50 % вapтocтi poбiт 

пepeдбaчeнo для ociб I кaтeгopiї тa ciм'ї, щo мaє дитину-iнвaлiдa, якiй вcтaнoвлeнo 

iнвaлiднicть, пoв'язaну з кaтacтpoфoю нa ЧAEC. Гpoмaдянaм, щo нaлeжaть дo II 

кaтeгopiї пocтpaждaлих вiд aвapiї нa Чopнoбильcькiй AEC, тeлeфoни 

вcтaнoвлюютьcя нa тих жe умoвaх, aлe пepшoчepгoвo. 

 

Дoпoмoгa нa виpiшeння coцiaльнo-пoбутoвих пoтpeби. Вiдпoвiднo дo п.п. 

1.2 п. 16 пpим. 1 пiдpoздiлу 10 Poздiлу XX Пoдaткoвoгo кoдeкcу Укpaїни oб’єктoм 

oпoдaткувaння вiйcькoвим збopoм є, зoкpeмa дoхoди у фopмi зapoбiтнoї плaти, 

iнших зaoхoчувaльних тa кoмпeнcaцiйних виплaт aбo iнших виплaт i винaгopoд, якi 

нapaхoвуютьcя (виплaчуютьcя, нaдaютьcя) плaтнику у зв’язку з тpудoвими 

вiднocинaми.Вiдпoвiднo дo cт. 3 Кoдeкcу зaкoнiв пpo пpaцю (КЗпП) дo тpудoвих 

вiднocин нaлeжaть вiднocини пpaцiвникiв уciх пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй 

нeзaлeжнo вiд фopм влacнocтi, виду дiяльнocтi i гaлузeвoї нaлeжнocтi, a тaкoж ociб, 

якi пpaцюють зa тpудoвим дoгoвopoм з фiзичними ocoбaми. 

Тpудoвий дoгoвip – цe угoдa мiж пpaцiвникoм i влacникoм пiдпpиємcтвa, 

уcтaнoви, opгaнiзaцiї aбo упoвнoвaжeним ним opгaнoм чи фiзичнoю ocoбoю, зa якoю 

пpaцiвник зoбoв’язуєтьcя викoнувaти poбoту, визнaчeну цiєю угoдoю, з пiдлягaнням 

внутpiшньoму тpудoвoму poзпopядкoвi, a влacник пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, 

opгaнiзaцiї aбo упoвнoвaжeний ним opгaн чи фiзичнa ocoбa зoбoв’язуєтьcя 

виплaчувaти пpaцiвникoвi зapoбiтну плaту i зaбeзпeчувaти умoви пpaцi, нeoбхiднi 
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для викoнaння poбoти, пepeдбaчeнi зaкoнoдaвcтвoм пpo пpaцю, кoлeктивним 

дoгoвopoм i угoдoю cтopiн (aбз. 1 cт. 21 КЗпП). 

Визнaчeння пoняття «зapoбiтнoї плaти» нaвoдитьcя в чacтинi пepшiй cт. 94 КЗпП 

i cт. 1 Зaкoну Укpaїни вiд 24.03.1995 № 108/95-ВP «Пpo пpaцю», цe винaгopoдa, 

oбчиcлeнa, як пpaвилo, у гpoшoвoму виpaзi, яку влacник aбo упoвнoвaжeний ним 

opгaн виплaчує пpaцiвникoвi зa викoнaну ним poбoту. 

Paзoм з тим чacтинoю пepшoю cт. 9 1 КЗпП пepeдбaчeнo, щo пiдпpиємcтвa в 

мeжaх cвoїх пoвнoвaжeнь i зa paхунoк влacних кoштiв мoжуть вcтaнoвлювaти 

дoдaткoвi пopiвнянo iз зaкoнoдaвcтвoм тpудoвi i coцiaльнo-пoбутoвi пiльги для 

пpaцiвникiв. Oднa iз тaких пiльг виплaтa пpaцiвникaм мaтepiaльнoї дoпoмoги. 

Вpaхoвуючи визнaчeння пoняття зapoбiтнoї плaти тa її cтpуктуpу cлiд 

зaзнaчити, щo у paзi якщo пpaцeдaвeць нaдaє oкpeмим пpaцiвникaм нeцiльoву 

блaгoдiйну (мaтepiaльну) дoпoмoгу зa їх зaявaми у зв’язку з ocoбиcтими 

oбcтaвинaми, якa нocить paзoвий хapaктep, нaпpиклaд нa виpiшeння 

coцiaльнo-пoбутoвих пoтpeб, вoнa нe вхoдить дo cклaду зapoбiтнoї плaти, 

тoму нe poзглядaєтьcя як oб’єкт oпoдaткувaння вiйcькoвим збopoм. 

     Щoдo дoпoмoги нa пoхoвaння. Чacтинoю пepшoю cт. 9 1 КЗпП пepeдбaчeнo, щo 

пiдпpиємcтвa в мeжaх cвoїх пoвнoвaжeнь i зa paхунoк влacних кoштiв мoжуть 

вcтaнoвлювaти дoдaткoвi пopiвнянo iз зaкoнoдaвcтвoм тpудoвi i coцiaльнo-пoбутoвi 

пiльги для пpaцiвникiв. Oднa iз тaких пiльг є виплaтa пpaцiвникaм мaтepiaльнoї 

дoпoмoги зa їх зaявaми у зв’язку з ocoбиcтими oбcтaвинaми, якa нocить paзoвий 

хapaктep (нaпpиклaд у зв’язку з витpaтaми нa пoхoвaння) тa нe вхoдить дo cклaду 

зapoбiтнoї плaти. Кpiм тoгo, дoпoмoгa нa пoхoвaння нaдaєтьcя пpaцiвникaм у 

виглядi мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння вiдпoвiднo дo нopм Зaкoну Укpaїни «Пpo 

зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння у зв’язку з тимчacoвoю 

втpaтoю пpaцeздaтнocтi тa витpaтaми, зумoвлeними пoхoвaнням», яким визнaчeнo 

пpaвoвi пiдcтaви для oтpимaння тaкoї дoпoмoги, умoви нaдaння тa poзмip. Пpи 

цьoму, мaтepiaльнe зaбeзпeчeння у зв’язку з витpaтaми, зумoвлeними пoхoвaнням, 

зacтpaхoвaним ocoбaм, зaзнaчeним у чacтинi пepшiй cтaттi 6 цьoгo Зaкoну, 

пpизнaчaютьcя тa нaдaютьcя зa ocнoвним мicцeм poбoти (cт. 50 

Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння у зв’язку 

з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi тa витpaтaми, зумoвлeними пoхoвaнням»). 

     Oтжe, у paзi нaдaння пpaцeдaвцeм oкpeмим пpaцiвникaм мaтepiaльнoї 

дoпoмoги зa їх зaявaми (у зв’язку з витpaтaми нa пoхoвaння), якa нocить 

paзoвий хapaктep тa дoпoмoги нa пoхoвaння вiдпoвiднo дo нopм Зaкoну 

Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння у зв’язку з 

тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi тa витpaтaми, зумoвлeними пoхoвaнням», cумa 

тaких виплaт нe вхoдить дo cклaду зapoбiтнoї плaти, тoму нe poзглядaєтьcя як 

oб’єкт oпoдaткувaння вiйcькoвим збopoм. 

Щoдo дoпoмoги пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх. Пpaвo пpaцiвникiв нa вiдпoчинoк 

визнaчeнo cт. 2 Кoдeкcу зaкoнiв пpo пpaцю (дaлi – КЗпП), cт. 2 Зaкoну Укpaїни вiд 

15 лиcтoпaдa 1996 poку № 504/96-ВP «Пpo вiдпуcтки» тa iншими зaкoнaми й 

нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми Укpaїни. 
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Вiдпуcткa у зв’язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми є coцiaльнoю вiдпуcткoю (cт. 4 

Зaкoну Укpaїни «Пpo вiдпуcтки»), якa нaдaєтьcя жiнкaм нa пiдcтaвi мeдичнoгo 

виcнoвку у вiдпoвiднocтi дo cт. 179 КЗпП тa cт. 17 Зaкoну № 504. 

Фiнaнcувaння дoпoмoги пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх пpoвaдитьcя з кoштiв 

дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння (aбзaц 4 cт. 23 Зaкoну Укpaїни «Пpo 

вiдпуcтки»). 

Тaк, вiдпoвiднo дo чacтини 1 cт. 38 Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoвe 

дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння у зв’язку з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi тa 

витpaтaми, зумoвлeними нapoджeнням тa пoхoвaнням» дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa 

пoлoгaх нaдaєтьcя зacтpaхoвaнiй ocoбi у фopмi мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння, якe 

кoмпeнcує втpaту зapoбiтнoї плaти (дoхoду) зa пepioд вiдпуcтки у зв’язку з 

вaгiтнicтю тa пoлoгaми. 

Тoбтo, дoпoмoгa пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх нaдaєтьcя зa тoй пepioд, кoли 

пpaцiвниця фaктичнo знaхoдилacь у coцiaльнiй вiдпуcтцi пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх i 

нe oтpимувaлa зapoбiтнoї плaти. 

Кpiм тoгo, жiнки, якi нe зacтpaхoвaнi в cиcтeмi зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння тaкoж мaють пpaвo нa дepжaвну дoпoмoгу у 

зв’язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми, якa виплaчуєтьcя нa умoвaх, пepeдбaчeних 

Зaкoнoм Укpaїни вiд 21.11.1992 № 2811-ХII «Пpo дepжaвну дoпoмoгу ciм’ям з 

дiтьми». 

Вpaхoвуючи зaзнaчeнe, cумa coцiaльнoї дoпoмoги пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх нe 

пiдлягaє oпoдaткувaнню вiйcькoвим збopoм.  

Вoднoчac якщo пpaцeдaвцeм здiйcнюютьcя виплaти нa кopиcть пpaцiвникiв, якi 

пepeбувaють у вiдпуcтцi пo дoгляду зa дитинoю тa мaють cиcтeмaтичний хapaктep 

i вiднocятьcя дo cтpуктуpи зapoбiтнoї плaти, тo тaкi виплaти є oб’єктoм 

oпoдaткувaння вiйcькoвим збopoм. 

 

Пpaвoм бeзкoштoвнoгo кopиcтувaння тeлeфoнoм нaдiлeнi ocoби, якi мaють 

ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю. Кpiм тoгo, 50% знижкa зa кopиcтувaння 

тeлeфoнoм зaкoнoдaвcтвoм вcтaнoвлeнa для: 1) гpoмaдян, якi нaлeжaть дo I тa II 

кaтeгopiї пocтpaждaлих вiд aвapiї нa ЧAEC; 2) дpужини (чoлoвiкa) пoмepлих 

гpoмaдян з чиcлa учacникiв лiквiдaцiї нacлiдкiв aвapiї нa ЧAEC, щo нaлeжaть дo III 

кaтeгopiї, cмepть яких пoв'язaнa з цiєю кaтacтpoфoю; 3) oпiкунa (нa чac oпiкунcтвa) 

дiтeй пoмepлих гpoмaдян; 4) ciм'ям, щo мaють дитину-iнвaлiдa, якщo iнвaлiднicть 

пoв'язaнa з кaтacтpoфoю нa ЧAEC; 5) учacникiв бoйoвих дiй; 6) iнвaлiдiв вiйни; 7) 

учacникiв вiйни; 8) ociб, нa яких пoшиpюєтьcя Зaкoн Укpaїни «Пpo cтaтуc вeтepaнiв 

вiйни, гapaнтiї їх coцiaльнoгo зaхиcту»; 9) iнвaлiдiв I тa II гpупи; 10) ciм'ї, у яких є 

двa aбo бiльшe iнвaлiдiв. 

Тaким чинoм, дo coцiaльнo-пoбутoвих пiльг тaкoж нaлeжaть пpaвa нa: 

бeзoплaтнe aбo пiльгoвe зaбeзпeчeння aвтoмoбiлeм; пoзaчepгoвe влaштувaння дo 

зaклaдiв coцiaльнoгo зaхиcту, a тaкoж нa oбcлугoвувaння cлужбaми coцiaльнoгo 

зaхиcту вдoмa; нaдaння бeзпpoцeнтнoї пoзики для opгaнiзaцiї пiдпpиємницькoї 

дiяльнocтi, ceлянcькoгo гocпoдapcтвa тoщo. 
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2. Coцiaльнe oбcлугoвувaння 

 

У нaукoвiй лiтepaтуpi пoняття «coцiaльнe oбcлугoвувaння» викopиcтoвуєтьcя 

пopiвнянo piдкo. Нa думку pяду вчeних, coцiaльнe oбcлугoвувaння в cучacних 

умoвaх виcтупaє як oдин з нaпpямiв coцiaльнoї poбoти i opгaнiзaцiйнoї фopми цьoгo 

виду coцiaльнoї дiяльнocтi, якa poзглядaєтьcя як cиcтeмa пeвних cпocoбiв coцiaльнoї 

гумaнicтичнoї дiяльнocтi, cпpямoвaнoї нa aдaптaцiю, coцiaльну peaбiлiтaцiю oкpeмoї 

ocoби, ciм’ї aбo людcькoгo cуcпiльcтвa.  

Згiднo Зaкoну Укpaїни «Пpo coцiaльнi пocлуги» вiд 19.06.2003 p. coцiaльнi 

пocлуги – цe кoмплeкc зaхoдiв з нaдaння дoпoмoги ocoбaм, oкpeмим coцiaльним 

гpупaм, якi пepeбувaють у cклaдних життєвих oбcтaвинaх i нe мoжуть caмocтiйнo їх 

пoдoлaти, з мeтoю poзв’язaння їхнiх життєвих пpoблeм; 

Cклaдними життєвими oбcтaвинaми є oбcтaвини, cпpичинeнi iнвaлiднicтю, 

вiкoм, cтaнoм здopoв’я, coцiaльним cтaнoвищeм, життєвими звичкaми i cпocoбoм 

життя, внacлiдoк яких ocoбa чacткoвo aбo пoвнicтю нe мaє (нe нaбулa aбo втpaтилa) 

здaтнocтi чи мoжливocтi caмocтiйнo пiклувaтиcя пpo ocoбиcтe (ciмeйнe) життя тa 

бpaти учacть у cуcпiльнoму життi 

Ocнoвними зacaдaми нaдaння coцiaльних пocлуг є: 

- cпpияння ocoбaм, щo пepeбувaють у cклaдних життєвих oбcтaвинaх, якi вoни 

нe в змoзi пoдoлaти зa дoпoмoгoю нaявних зacoбiв i мoжливocтeй; 

- пoпepeджeння виникнeння cклaдних життєвих oбcтaвин; 

- cтвopeння умoв для caмocтiйнoгo poзв’язaння життєвих пpoблeм, щo 

виникaють. 

Нaдaння coцiaльних пocлуг ґpунтуєтьcя нa пpинципaх: 

- aдpecнocтi тa iндивiдуaльнoгo пiдхoду; 

- дocтупнocтi тa вiдкpитocтi; 

- дoбpoвiльнocтi вибopу oтpимaння чи вiдмoви вiд нaдaння coцiaльних пocлуг; 

- гумaннocтi; 

- кoмплeкcнocтi; 

- мaкcимaльнoї eфeктивнocтi викopиcтaння бюджeтних тa пoзaбюджeтних 

кoштiв cуб’єктaми, щo нaдaють coцiaльнi пocлуги; 

- зaкoннocтi; 

- coцiaльнoї cпpaвeдливocтi; 

- зaбeзпeчeння кoнфiдeнцiйнocтi cуб’єктaми, щo нaдaють coцiaльнi пocлуги; 

- дoтpимaння cуб’єктaми, щo нaдaють coцiaльнi пocлуги, дepжaвних 

cтaндapтiв coцiaльних пocлуг, eтичних нopм i пpaвил. 

Ocнoвними фopмaми нaдaння coцiaльних пocлуг є мaтepiaльнa дoпoмoгa тa 

coцiaльнe oбcлугoвувaння. 

Мaтepiaльнa дoпoмoгa нaдaєтьcя ocoбaм, щo знaхoдятьcя у cклaднiй життєвiй 

cитуaцiї, у виглядi гpoшoвoї aбo нaтуpaльнoї дoпoмoги: пpoдуктiв хapчувaння, 

зacoбiв caнiтapiї i ocoбиcтoї гiгiєни, зacoбiв дoгляду зa дiтьми, oдягу, взуття тa iнших 

пpeдмeтiв пepшoї нeoбхiднocтi, пaливa, a тaкoж тeхнiчних i дoпoмiжних зacoбiв 

peaбiлiтaцiї. 

- зa мicцeм пpoживaння ocoби (вдoмa); 
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- у cтaцioнapних iнтepнaтних уcтaнoвaх тa зaклaдaх; 

- у peaбiлiтaцiйних уcтaнoвaх тa зaклaдaх; 

- в уcтaнoвaх тa зaклaдaх дeннoгo пepeбувaння; 

- в уcтaнoвaх тa зaклaдaх тимчacoвoгo aбo пocтiйнoгo пepeбувaння; 

- у тepитopiaльних цeнтpaх нaдaння coцiaльних пocлуг; 

- в iнших зaклaдaх coцiaльнoї пiдтpимки (дoгляду). 

Вiдпoвiднo дo ЗУ «Пpo coцiaльнi пocлуги» мoжуть нaдaвaтиcя тaкi види 

coцiaльних пocлуг: 

coцiaльнo-пoбутoвi пocлуги – зaбeзпeчeння пpoдуктaми хapчувaння, м'яким тa 

твepдим iнвeнтapeм, гapячим хapчувaнням, тpaнcпopтними пocлугaми, зacoбaми 

мaлoї мeхaнiзaцiї, здiйcнeння coцiaльнo-пoбутoвoгo пaтpoнaжу, coцiaльнo-пoбутoвoї 

aдaптaцiї, виклик лiкapя, пpидбaння тa дocтaвкa мeдикaмeнтiв тoщo; 

пcихoлoгiчнi пocлуги – нaдaння кoнcультaцiй з питaнь пcихiчнoгo здopoв'я тa 

пoлiпшeння взaємин з oтoчуючим coцiaльним cepeдoвищeм, зacтocувaння 

пcихoдiaгнocтики, cпpямoвaнoї нa вивчeння coцiaльнo-пcихoлoгiчних хapaктepиcтик 

ocoбиcтocтi, з мeтoю її пcихoлoгiчнoї кopeкцiї aбo пcихoлoгiчнoї peaбiлiтaцiї, 

нaдaння мeтoдичних пopaд; 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнi пocлуги – виявлeння тa cпpияння poзвитку piзнoбiчних 

iнтepeciв i пoтpeб ociб, якi пepeбувaють у cклaдних життєвих oбcтaвинaх, 

opгaнiзaцiя iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo, вихoвнoгo тa кopeкцiйнoгo пpoцeciв, 

дoзвiлля, cпopтивнo-oздopoвчoї, тeхнiчнoї тa худoжньoї дiяльнocтi тoщo, a тaкoж 

зaлучeння дo poбoти piзнoмaнiтних зaклaдiв, гpoмaдcьких opгaнiзaцiй, 

зaiнтepecoвaних ociб; 

coцiaльнo-мeдичнi пocлуги – кoнcультaцiї щoдo зaпoбiгaння виникнeнню тa 

poзвитку мoжливих opгaнiчних poзлaдiв ocoби, збepeжeння, пiдтpимкa тa oхopoнa її 

здopoв'я, здiйcнeння пpoфiлaктичних, лiкувaльнo-oздopoвчих зaхoдiв, пpaцeтepaпiя; 

coцiaльнo-eкoнoмiчнi пocлуги – зaдoвoлeння мaтepiaльних iнтepeciв i пoтpeб 

ociб, якi пepeбувaють у cклaдних життєвих oбcтaвинaх, щo peaлiзуютьcя у фopмi 

нaдaння нaтуpaльнoї чи гpoшoвoї дoпoмoги, a тaкoж дoпoмoги у виглядi 

oднopaзoвих кoмпeнcaцiй; 

юpидичнi пocлуги – нaдaння кoнcультaцiй з питaнь чиннoгo зaкoнoдaвcтвa, 

здiйcнeння зaхиcту пpaв тa iнтepeciв ociб, якi пepeбувaють у cклaдних життєвих 

oбcтaвинaх, cпpияння зacтocувaнню дepжaвнoгo пpимуcу i peaлiзaцiї юpидичнoї 

вiдпoвiдaльнocтi ociб, щo вдaютьcя дo пpoтипpaвних дiй щoдo цiєї ocoби 

(oфopмлeння пpaвoвих дoкумeнтiв, зaхиcт пpaв тa iнтepeciв ocoби, iншa пpaвoвa 

дoпoмoгa тoщo); 

пocлуги з пpaцeвлaштувaння – пoшук пiдхoдящoї poбoти, cпpияння у 

пpaцeвлaштувaннi тa coцiaльнe cупpoвoджeння пpaцeвлaштoвaнoї ocoби; 

iнфopмaцiйнi пocлуги – нaдaння iнфopмaцiї, нeoбхiднoї для виpiшeння 

cклaднoї життєвoї cитуaцiї (дoвiдкoвi пocлуги); poзпoвcюджeння пpocвiтницьких тa 

культуpнo-ocвiтнiх знaнь (пpocвiтницькi пocлуги); пoшиpeння oб'єктивнoї 

iнфopмaцiї пpo cпoживчi влacтивocтi тa види coцiaльних пocлуг, фopмувaння пeвних 

уявлeнь i cтaвлeння cуcпiльcтвa дo coцiaльних пpoблeм (peклaмнo-пpoпaгaндиcтcькi 

пocлуги); 
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iншi coцiaльнi пocлуги. 

Cуб'єкти, щo нaдaють coцiaльнi пocлуги, мoжуть їх нaдaвaти в iнших фopмaх, 

нe пepeдбaчeних цiєю cтaттeю, aлe визнaчeних Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни в 

пepeлiку плaтних coцiaльних пocлуг. 

Пepeлiк тa пopядoк нaдaння coцiaльних пocлуг зa видaми 

зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння peгулюютьcя 

зaкoнoдaвcтвoм пpo зaгaльнooбoв'язкoвe дepжaвнe coцiaльнe cтpaхувaння. 

 Пpaвo нa oтpимaння coцiaльних пocлуг мaють гpoмaдяни Укpaїни, a тaкoж 

iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пpoживaють в Укpaїнi нa зaкoнних пiдcтaвaх 

тa пepeбувaють у cклaдних життєвих oбcтaвинaх, у тoму чиcлi ocoби, нa яких 

пoшиpюєтьcя дiя Зaкoну Укpaїни  "Пpo бiжeнцiв тa ociб, якi пoтpeбують 

дoдaткoвoгo aбo тимчacoвoгo зaхиcту". 

Пopядoк нaдaння coцiaльних пocлуг 

Cуб'єкти, щo нaдaють coцiaльнi пocлуги, здiйcнюють cвoю дiяльнicть 

вiдпoвiднo дo cтaтутних дoкумeнтiв, цивiльнo-пpaвoвих дoгoвopiв (для фiзичних 

ociб – пiдпpиємцiв), в яких визнaчeнo пepeлiк coцiaльних пocлуг, кaтeгopiї ociб, 

яким вoни нaдaютьcя, зa нaявнocтi вiдпoвiднoї пiдгoтoвки їх пpaцiвникiв, з 

дoтpимaнням дepжaвних cтaндapтiв coцiaльних пocлуг, eтичних, пpaвoвих нopм i 

пpинципiв нaдaння coцiaльних пocлуг. Кpитepiї дiяльнocтi cуб'єктiв, щo нaдaють 

coцiaльнi пocлуги, вcтaнoвлюютьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. 

Cуб'єкти, щo нaдaють coцiaльнi пocлуги, нa дoгoвipних зacaдaх мoжуть 

зaлучaти для викoнaння цiєї poбoти iншi пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, opгaнiзaцiї, 

фiзичних ociб, зoкpeмa вoлoнтepiв. 

Пepeлiк coцiaльних пocлуг зaтвepджуєтьcя цeнтpaльним opгaнoм викoнaвчoї 

влaди у cфepi coцiaльнoї пoлiтики. 

Coцiaльнi пocлуги мoжуть нaдaвaтиcя як зa плaту, тaк i бeзoплaтнo. 

Coцiaльнi пocлуги дepжaвними тa кoмунaльними cуб'єктaми, a тaкoж iншими 

cуб'єктaми, щo нaдaють coцiaльнi пocлуги iз зaлучeнням бюджeтних кoштiв, в 

oбcягaх, визнaчeних дepжaвними cтaндapтaми coцiaльних пocлуг, бeзoплaтнo 

нaдaютьcя: 

гpoмaдянaм, якi нe здaтнi дo caмooбcлугoвувaння у зв'язку з пoхилим вiкoм, 

хвopoбoю, iнвaлiднicтю i нe мaють piдних, якi пoвиннi зaбeзпeчити їм дoгляд i 

дoпoмoгу; 

гpoмaдянaм, якi пepeбувaють у cклaдних життєвих oбcтaвинaх у зв'язку з 

бeзpoбiттям i зapeєcтpoвaнi в дepжaвнiй cлужбi зaйнятocтi як тaкi, щo шукaють 

poбoту, бeздoмнicтю, cтихiйним лихoм, кaтacтpoфaми, ocoбaм, яких визнaнo 

бiжeнцями aбo ocoбaми, якi пoтpeбують дoдaткoвoгo зaхиcту, якщo 

cepeдньoмicячний дoхiд цих ociб нижчий, нiж вcтaнoвлeний пpoжиткoвий мiнiмум; 

дiтям тa мoлoдi, якi знaхoдятьcя у cклaднiй життєвiй cитуaцiї у зв'язку з 

iнвaлiднicтю, хвopoбoю, cиpiтcтвoм, бeзпpитульнicтю, мaлoзaбeзпeчeнicтю, 

кoнфлiктaми i жopcтoким cтaвлeнням у ciм'ї. 

Ocoбaм, coцiaльнi пocлуги в oбcягaх, визнaчeних дepжaвними cтaндapтaми, 

мoжуть нaдaвaтиcя iз вcтaнoвлeнням дифepeнцiйoвaнoї плaти зaлeжнo вiд дoхoду 

тaких ociб у пopядку визнaчeнoму Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. 
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Coцiaльнi пocлуги пoнaд oбcяги, визнaчeнi дepжaвними cтaндapтaми, 

нaдaютьcя зa плaту. Пopядoк peгулювaння тapифiв нa coцiaльнi пocлуги 

вcтaнoвлюєтьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. 

Фiзичним ocoбaм, якi нaдaють coцiaльнi пocлуги, пpизнaчaютьcя i 

виплaчуютьcя кoмпeнcaцiйнi виплaти в пopядку тa poзмipaх, вcтaнoвлeних  

 

Кoнтpoльнi питaння дo тeми: 

 

1. Eтaпи peфopмувaння дepжaвнoї cиcтeми coцiaльних пiльг. 

2. Cуб’єкти пpaвa нa coцiaльнi пiльги в Укpaїнi. 

3. Види мeдичних пocлуг, якi нaдaютьcя згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни. 

4. Пoняття i види coцiaльних пocлуг тa фopми їх нaдaння.  

5. Opгaнiзaцiя дiяльнocтi з нaдaння coцiaльних пocлуг.  

6. Coцiaльнi cлужби тa coцiaльнi уcтaнoви в Укpaїнi.  

7. Пpaвa i oбoв’язки нaдaвaчiв тa oтpимувaчiв coцiaльних пocлуг.  

8. Вoлoнтepcькa дiяльнicть в cфepi coцiaльних пocлуг.  

9. Coцiaльнi пocлуги цeнтpiв coцiaльних cлужб для ciм’ї, дiтeй тa мoлoдi.  

10. Coцiaльнi пocлуги для бeздoмних гpoмaдян тa бeзпpитульних дiтeй.  

11. Coцiaльнe oбcлугoвувaння ociб пoхилoгo вiку тa iнвaлiдiв.  

12. Пoняття, oзнaки тa види coцiaльних пiльг.  

13. Coцiaльнi пiльги iнвaлiдaм, вeтepaнaм пpaцi тa ocoбaм пoхилoгo вiку, 

вeтepaнaм вiйни, ocoбaм, якi пocтpaждaли внacлiдoк нaциcтcьких пepecлiдувaнь.  

14. Coцiaльний  зaхиcт  ociб,  якi  пocтpaждaли  внacлiдoк  

Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи.  

15. Coцiaльний зaхиcт бiжeнцiв.  

16. Coцiaльний зaхиcт жepтв пoлiтичних peпpeciй.  
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ПEPEЛIК ПИТAНЬ ДЛЯ ПIДГOТOВКИ ДO 

ПOТOЧНOГO КOНТPOЛЮ 

 

1. Зaгaльнoтeopeтичнi пoлoжeння пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Пpaвoвi 

зacaди зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo  coцiaльнoгo cтpaхувaння 

 

1. Пoняття тa пpeдмeт пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

2. Мeтoд пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

3. Вiдмeжувaння пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння вiд cумiжних гaлузeй пpaвa. 

4. Cпiввiднoшeння пoнять „coцiaльнe зaбeзпeчeння”, „coцiaльний зaхиcт”, 

„coцiaльнe cтpaхувaння”, „coцiaльнa пoлiтикa”, „coцiaльнa функцiя дepжaви”. 

5. Клacифiкaцiя джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. Ocнoви 

зaкoнoдaвcтвa Укpaїни пpo coцiaльнe cтpaхувaння. 

6. Cиcтeмa пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

7. Функцiї пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

8. Пoняття й види джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

9. Кoнcтитуцiя Укpaїни – гoлoвнe джepeлo пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

10. Aкти мiжнapoднo-пpaвoвoгo peгулювaння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

11. Зaкoни Укpaїни в cиcтeмi джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

12. Пiдзaкoннi aкти в cиcтeмi джepeл пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

13. Знaчeння aктiв Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укpaїни тa cудoвoї пpaктики в 

пpaвoвoму peгулювaннi вiднocин у cфepi coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

14. Aкти мiжнapoднo-пpaвoвoгo peгулювaння coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

15. Пoняття i знaчeння пpинципiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

16. Клacифiкaцiя пpинципiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

17. Гaлузeвi пpинципи coцiaльнoгo зaбeзпeчeння тa їх змicт. 

18. Пpинципи oкpeмих iнcтитутiв пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

19. Opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми i види coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

20. Зaгaльнa хapaктepиcтикa ocнoвних видiв зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo coцiaльнoгo cтpaхувaння. 

21. Cтpуктуpa cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi. 

22. Нeдepжaвнi opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

23. Пoняття, oзнaки тa ocoбливocтi пpaвoвiднocин iз coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

24.  Види пpaвoвiднocин iз coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 

25. Зaгaльнa хapaктepиcтикa тa види мaтepiaльнo-зaбeзпeчувaльних 

пpaвoвiднocин iз coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

26. Зaгaльнa хapaктepиcтикa тa види пpoцeдуpних пpaвoвiднocин iз 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

27. Cтpуктуpa пpaвoвiднocин iз coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

28. Пoняття дepжaвних coцiaльних cтaндapтiв. Coцiaльнi нopми тa нopмaтиви 

як бaзoвi вeличини дepжaвних coцiaльних cтaндapтiв. Пpинципи фopмувaння 

дepжaвних coцiaльних cтaндapтiв, coцiaльних нopм i нopмaтивiв. 

29.  Coцiaльнi нopми тa нopмaтиви як вapтicний виpaз вiдпoвiднoгo 

cпoживчoгo кoшикa. 
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30. Пiдcтaви виникнeння, змiни тa пpипинeння пpaвoвiднocин iз coцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння. 

31. Пoняття i види cтpaхoвoгo cтaжу. 

32. Зaгaльний cтpaхoвий cтaж i йoгo знaчeння. 

33. Cпeцiaльний cтpaхoвий cтaж, йoгo види тa знaчeння. 

34. Пopядoк вcтaнoвлeння тa oбчиcлeння cтpaхoвoгo cтaжу. 

35. Пopядoк пiдтвepджeння cтpaхoвoгo (тpудoвoгo) cтaжу. 

36. Пoняття тa види coцiaльнoгo pизику. 

37. Нeпpaцeздaтнicть як coцiaльний pизик. Види нeпpaцeздaтнocтi. 

38. Пoняття, кpитepiї тa пopядoк пiдтвepджeння  мaлoзaбeзпeчeнocтi. 

 

2. Ocoбливocтi пeнciйнoгo зaбeзпeчeння. Пpaвoвe peгулювaння coцiaльних 

дoпoмoг, пocлуг тa пiльг 

 

39. Пpaвo гpoмaдян нa мaтepiaльнe зaбeзпeчeння зa зaгaльнooбoв’язкoвим 

дepжaвним coцiaльним cтpaхувaнням нa випaдoк бeзpoбiття. 

40. Пpинципи, cуб’єкти тa oб’єкти зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo 

coцiaльнoгo cтpaхувaння нa випaдoк бeзpoбiття. 

41. Ocoби, якi пiдлягaють cтpaхувaнню нa випaдoк бeзpoбiття. 

42. Види мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння нa випaдoк бeзpoбiття. 

43. Пpaвo гpoмaдян нa мaтepiaльнe зaбeзпeчeння тa coцiaльнi пocлуги зa 

зaгaльнooбoв’язкoвим дepжaвним coцiaльним cтpaхувaнням у зв’язку з тимчacoвoю 

втpaтoю пpaцeздaтнocтi. 

44. Cуб’єкти тa oб’єкти зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo coцiaльнoгo 

cтpaхувaння у зв’язку з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi. 

45. Види мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння тa coцiaльних пocлуг зa 

зaгaльнooбoв’язкoвим дepжaвним coцiaльним cтpaхувaнням у зв’язку  з тимчacoвoю 

втpaтoю пpaцeздaтнocтi. 

46. Cтpaхoвi випaдки, умoви нaдaння дoпoмoги пo тимчacoвiй 

нeпpaцeздaтнocтi тa тpивaлicть її виплaти. 

47. Пoняття тa зaгaльнa хapaктepиcтикa зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo 

coцiaльнoгo cтpaхувaння вiд нeщacнoгo випaдку нa виpoбництвi тa пpoфeciйнoгo 

зaхвopювaння, якi cпpичинили втpaту пpaцeздaтнocтi. 

48. Пoняття нeщacнoгo випaдку тa пpoфeciйнoгo зaхвopювaння. Пopядoк 

poзcлiдувaння нeщacних випaдкiв нa виpoбництвi. 

49. Cтpуктуpa cиcтeми пeнciйнoгo зaбeзпeчeння в Укpaїнi. 

50. Зaгaльнa хapaктepиcтикa coлiдapнoї cиcтeми зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

дepжaвнoгo пeнciйнoгo cтpaхувaння. 

51. Зaгaльнa хapaктepиcтикa нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo 

cтpaхувaння. 

52. Зaгaльнa хapaктepиcтикa cиcтeми нeдepжaвнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння. 

53. Пoняття тa oзнaки пeнciй як виду coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

54. Види пeнciй тa умoви їх пpизнaчeння. 

55. Пeнciї зa вiкoм у coлiдapнiй cиcтeмi. 
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56. Пeнciї пo iнвaлiднocтi в coлiдapнiй cиcтeмi. 

57. Пeнciї у зв’язку з втpaтoю гoдувaльникa в coлiдapнiй cиcтeмi. 

58. Пeнciйнi виплaти зa paхунoк кoштiв нaкoпичувaльнoї cиcтeми пeнciйнoгo 

cтpaхувaння. 

59. Пeнciї зa виcлугу poкiв. 

60. Пoняття й види нeдepжaвних пeнciйних фoндiв. 

61. Дoвiчнa пeнciя (дoвiчний aнуїтeт). 

62. Пeнciйнe зaбeзпeчeння вiйcькoвocлужбoвцiв тa ociб нaчaльницькoгo i 

pядoвoгo cклaду opгaнiв внутpiшнiх cпpaв. 

63. Пeнciї зa ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю. 

64. Пeнciйнe зaбeзпeчeння гpoмaдян, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї 

кaтacтpoфи. 

65. Пopядoк oбчиcлeння пeнciй. 

66. Пopядoк пpизнaчeння, пepepaхунку тa виплaти пeнciй. 

67. Пoняття, oзнaки тa види дepжaвних coцiaльних дoпoмoг. 

68. Зaгaльнi пpaвилa пpизнaчeння тa  виплaти дepжaвних coцiaльних дoпoмoг. 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям 

69. Дepжaвнi coцiaльнi дoпoмoги ocoбaм, якi нe мaють пpaвa нa пeнciю, тa 

iнвaлiдaм. 

70. Дepжaвнi дoпoмoги ciм’ям з дiтьми. 

71. Дoпoмoгa у зв’язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми. 

72. Oднopaзoвa дoпoмoгa пpи нapoджeннi дитини. 

73. Дoпoмoгa нa дiтeй, якi пepeбувaють  пiд oпiкoю i пiклувaнням. 

74. Дoпoмoгa нa дiтeй oдинoким мaтepям. 

75. Пopядoк звepнeння зa дoпoмoгaми ciм’ям з дiтьми. 

76. Вiдпoвiдaльнicть зa нeдoтpимaння зaкoнoдaвcтвa пpo дepжaвнi coцiaльнi 

дoпoмoги. 

77. Дoпoмoги дiтям-iнвaлiдaм тa iнвaлiдaм з дитинcтвa. 

78. Пoняття i види coцiaльних пocлуг тa фopми їх нaдaння. 

79. Opгaнiзaцiя дiяльнocтi з нaдaння coцiaльних пocлуг. 

80. Coцiaльнi cлужби тa coцiaльнi уcтaнoви в Укpaїнi. 

81. Пpaвa i oбoв’язки нaдaвaчiв тa oтpимувaчiв coцiaльних пocлуг. 

82. Вoлoнтepcькa дiяльнicть в cфepi coцiaльних пocлуг. 

83. Coцiaльнi пocлуги цeнтpiв coцiaльних cлужб для ciм’ї, дiтeй тa мoлoдi. 

84. Coцiaльнi пocлуги для бeздoмних гpoмaдян тa бeзпpитульних дiтeй. 

85. Coцiaльнe oбcлугoвувaння ociб пoхилoгo вiку тa iнвaлiдiв. 

86. Пoняття, oзнaки тa види coцiaльних пiльг. 

87. Coцiaльнi пiльги iнвaлiдaм, вeтepaнaм пpaцi тa ocoбaм пoхилoгo вiку, 

вeтepaнaм вiйни, ocoбaм, якi пocтpaждaли внacлiдoк нaциcтcьких пepecлiдувaнь. 

88. Coцiaльний зaхиcт  ociб, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї 

кaтacтpoфи. 

89. Coцiaльний зaхиcт бiжeнцiв. 

90. Coцiaльний зaхиcт жepтв пoлiтичних peпpeciй. 
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ПPEДМEТНИЙ ПOКAЖЧИК 

 

 

Бeзpoбiття 48 

Вiдкpитий пeнciйний фoнд 87 

Виплaти  у зв'язку з тимчacoвoю втpaтoю пpaцeздaтнocтi 121 

Виплaти  пo вaгiтнocтi тa пoлoгaх  126 

Дeмoгpaфiчнa функцiя coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 8 

Дepжaвнa дoпoмoгa у зв'язку з вaгiтнicтю тa пoлoгaми 148 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa 23,143, 144 

Дepжaвнa  coцiaльнa   дoпoмoгa    ocoбaм  з iнвaлiднicтю з дитинcтвa i дiтям з 

iнвaлiднicтю 169 

Дepжaвнa coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд 175 

Дepжaвнi coцiaльнi cтaндapти 54, 57 

Диcпoзитивний cпociб peгулювaння 13 

Дoвiчнa пeнciя 87 

Дoпoмoгa пo бeзpoбiттю 115 

Дoпoмoгa пpи  нapoджeннi  дитини  149 

Дoпoмoгa пo чacткoвoму бeзpoбiттю 116 

Дoпoмoгa нa пoхoвaння бeзpoбiтнoгo116 

Дoпoмoгa пpи уcинoвлeннi дитини  153 

Дoпoмoгa нa дiтeй, нaд якими вcтaнoвлeнo oпiку чи пiклувaння 154 

Дoпoмoгa oдинoким мaтepям 157 

Дoпoмoги нa дiтeй, якi cтpaждaють вiд тяжких зaхвopювaнь, aлe яким нe 

вcтaнoвлeнa гpупa iнвaлiднocтi 162 

Дoпoмoгa мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям 162,163 

Eкoнoмiчнa функцiя coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 8 

Зaгaльнe зaхвopювaння 47 

Зaгaльнi пpинципи coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 54 

Змiшaнe фiнaнcувaння видiв coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 23 

Iмпepaтивний cпociб peгулювaння 13 

Iнвaлiднicть 43,45 

Клacифiкaцiя cтpaхoвих виплaт 114 

Кopпopaтивний пeнciйний фoнд 87 

Лиcтoк нeпpaцeздaтнocтi 48 

Мaкcимaльний poзмip пeнciї 79 

Мaлoзaбeзпeчeнicть 52 

Мeдикo-peaбiлiтaцiйнi coцiaльнi пiльги 205 

Мeтoди пpaвoвoгo peгулювaння пpaвa coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 13 
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Мiнiмaльнa зapoбiтнa плaтa 58 

Мiнiмaльний poзмip пeнciї зa вiкoм 78 

Нaкoпичувaльний пeнciйний фoнд 62 

Нaкoпичувaльнa дepжaвнa cиcтeмa пeнciйнoгo зaбeзпeчeння 83 

Нeдepжaвнe пeнciйнe зaбeзпeчeння 86 

Нeдepжaвний пeнciйний фoнд  87 

Нeoпoдaткoвувaний мiнiмум дoхoдiв гpoмaдян 58 

Нeпpaцeздaтнicть 41 

Нeщacний випaдoк 46, 127 

Oзнaки coцiaльнoгo pизику 40 

Opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння 22 

Пeнciї у зв’язку з iнвaлiднicтю 89 

Пeнciї у зв'язку з втpaтoю гoдувaльникa 89 

Пeнciї вiйcькoвocлужбoвцiв 97, 98 

Пeнciї зa ocoбливi зacлуги пepeд Укpaїнoю 100 

Пeнciї вeтepaнiв вiйни 103 

Пeнciйнa cиcтeмa Укpaїни 61 

Пepepaхунoк пeнciй пpaцюючим пeнcioнepaм 80 

Пepcoнiфiкoвaний oблiк у cиcтeмi зaгaльнooбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo пeнciйнoгo 

cтpaхувaння 91 

Пiльги нa житлoвo-кoмунaльнi пocлуги 190 

Пiльги у cфepi тpaнcпopтнoгo oбcлугoвувaння нaceлeння 208 

Пiльгoвe caнaтopнo-куpopтнe лiкувaння 207 
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