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В пенсійному забезпеченні України є правові категорії, які на
сьогодні є достатньо актуальними. Однією з таких категорій є
страховий стаж, який відіграє важливу роль в житті громадян України.

Вивченню питань щодо поняття, тривалості, видів страхового стажу
в юридичній літературі приділено достатньо уваги. Особливу увагу цим
поняттям приділено такими дослідниками як Андріїв В.В., Болотіна
Н.Б., Пилипенко П.Д., Сивак С.С., Сирота І.М., Шумило М.М. та
іншими.

В Україні перше законодавче визначення страхового стажу було
запроваджене у Основах законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Страховий стаж -
це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею,
роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено
законодавством. Особливості обчислення страхового стажу за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування
визначаються законом [1, ч. 1 ст. 9].

Водночас слід зазначити, що М.М. Шумило віддає першість
закріплення терміну «страховий стаж» Концепції соціального
забезпечення населення України, схваленій постановою Верховної Ради
України від 21.12.1993 р. [2, 11], але в цьому важливому документі мова
йшла про страхові внески, розміри яких встановлюються у відсотках до
заробітної плати [3].

Хоча Основи законодавства України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування ввели термін «страховий стаж», але в
юридичній літературі застосовувався термін «трудовий стаж». Не
дивлячись на те, що дослідниками пропонувалось замінити поняття
трудового стажу страховим, все ж до прийняття Закону України «Про
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» використовувався
тільки термін «трудовий стаж». Згідно з положенням вищезазначеного
Закону трудовий стаж як умова пенсійного забезпечення застосовується
тільки до дня набрання чинності цим Законом [4, ч. 4 ст. 24].

На нашу думку, стосовно понять «трудовий стаж» та «страховий
стаж», то стаж роботи до 1 липня 2000 року, коли була введена система
персоніфікованого обліку, слід називати трудовим стажем, а з 1 липня
2000 року – страховим стажем, який є одним із різновидів трудового
стажу. Цей висновок підтверджується положенням законодавства,
відповідно до якого страховий стаж обчислюється за даними, що
містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про
застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового
державного соціального страхування, а за періоди до запровадження
системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб -
у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло
раніше[1, ч. 3 ст. 9].

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» страховий стаж - період (строк), протягом якого
особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку
сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із
законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає
загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із
Законом і за який сплачено страхові внески [4, ст. 1].

Перша редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» передбачала наявність страхового стажу для
призначення пенсії за віком тривалістю 5 років, дещо пізніше – 15 років.
Але Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій» збільшена тривалість страхового
стажу. Так, стаття 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» передбачає, що особи мають право на
призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності
страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.
Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком
після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового
стажу:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше 28 років;
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з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше 29 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше 32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше 33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років[5, ст. 26].
Тобто, ми бачимо поступове збільшення тривалості страхового

стажу для призначення пенсії за віком до 35 років з 1 січня 2028 року.
Зрозуміло, що введення пенсійного страхування в Україні не може

обійтися тільки підняттям пенсійного віку для жінок до 60 років. Наявні
кошти Пенсійного фонду України не дають змогу виплачувати пенсії
всім пенсіонерам в повному обсязі, і тому Пенсійний фонд бере кредити
в комерційних банках, або використовує частину коштів з Державного
бюджету. Так, як відмічає М.М. Шумило, у 2010 р. з Державного
бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України
виділено майже 34,4 млрд. грн. У 2011 р. уряду вдалося зменшити
дефіцит бюджету останнього і очікується, що він складе 17,8 млрд. грн.
або 8,7 % від загальних видатків бюджету цього Фонду. Прогнозований
у 2011 р. дефіцит його бюджету (17,8 млрд. грн.) покривається за
рахунок коштів Державного бюджету України [2, 9]. І в подальшому
дефіцит бюджету Пенсійного фонду України продовжує зростати.

Така ситуація з бюджетом Пенсійного фонду України пов’язана з
багатьма чинниками. По-перше, у ХХ столітті солідарна система
(сьогодні – це 1 рівень загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування) працювала непогано. Народжуваність була доволі
високою. Число працюючих набагато перевищувало кількість
пенсіонерів. Особливо сприятлива ситуація склалась в кінці 60-х- на
початку 70-х років. Після Другої світової війни народжуваність досягла
високих показників, виник демографічний бум, або як говорять у
Європі, «бебі-бум». «Бебі-бумери» почали трудову діяльність у кінці 60-
х років ХХ ст. Здорове багаточисельне покоління могло без проблем
прокормити довоєнне покоління, яке винесло на собі усі випробування
самої руйнівної війни та голодоморів.

По-друге, водночас солідарна пенсійна система зіграла злий жарт з
тими, хто так її любив. Поступово люди зрозуміли що народжувати
дітей більше немає сенсу, так як їхнє фінансове благополуччя залежить
не від дітей , а від уряду. Тоді у 60-х – 80-х роках були закладені основи
нинішньої демографічної кризи. Надмірне залучення жінок до
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суспільного виробництва та бізнесу призвело до беспрецедентного
зниження народжуваності. Демографічні проблеми гостро проявили
себе у 90-х роках, коли приріст працездатного населення почав
знижуватися.

В-третіх, кількість пенсіонерів росте і буде зростати
випереджаючими темпами. Вже до 2020 року з’являться мільйони
«бебі-бумерів» старші сімдесяти років, які не мають грошей, але
потребують найсерйознішого медичного догляду.

В-четвертих, дуже серьйозне випробування проходить солідарна
система в найближчі роки – на пенсію виходять люди самого
багаточисельного післявоєнного покоління. А це означає, що на одного
працюючого доводиться приблизно 1,5 – 2 пенсіонера.

В-п’ятих, виїзд на заробітки за кордон мільйонів молодих людей, які
не в змозі прокормити свої сім’ї. Більше того, за кордон виїжджають
цілими сім’ями.

Усе це призводить до того, що наповнюваність бюджету Пенсійного
фонду знаходиться під загрозою і тому останній змушений брати
кредити та позички для виплати пенсій. Тому держава шукає різні
напрямки вирішення питання щодо забезпечення пенсіонерів
необхідними коштами і одним з таких напрямків є збільшення
пенсійного віку та тривалості страхового стажу.

На думку В.В. Андріїв, підвищення законодавчих вимог до кількості
років страхового стажу знецінили вплив страхового стажу на пенсійне
забезпечення громадян у порівнянні з раніше чинним законодавством.
Відсоток за перевищення страхового стажу понад 20 років у жінок і 25
років у чоловіків, що було до проведення пенсійної реформи, впливав
на розмір пенсійного забезпечення громадян. А з 1 жовтня 2011 року
такий вплив значно зменшився у зв’язку зі збільшенням вимог до
кількості років страхового стажу жінкам до 30 років і чоловікам до 35
років, тобто розмір пенсії максимально зменшився на 10 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність [6, 175].

Збільшення тривалості страхового стажу для призначення пенсії за
віком в подальшому може призвести і призведе до того, що багато
громадян України, особливо тих, які проживають в сільській місцевості
і невеличких районних центрах, залишаться без пенсійного
забезпечення. Адже в цих місцевостях відсутня можливість офіційно
працевлаштуватися і сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду
України. Водночас багато людей просто не знають про перспективи
залишитися без пенсії, так як більшість з них живуть ще за радянськими
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мірками соціального забезпечення, коли кожна людина, яка досягає
пенсійного віку, має право на пенсію якщо не трудову, так соціальну.

Щодо соціальної пенсії, то вона призначалася та виплачувалася тим
громадянам, які не мали права на трудову пенсію (тобто тим особам, які
не мали необхідного стажу роботи для призначення пенсії) відповідно
до положень статей 20, 93, 94 Закону України «Про пенсійне
забезпечення» [7, ст. 93].

Водночас слід нагадати тим, хто про це забув або не знав, що
соціальна пенсія існувала до 1 січня 2004 року, тобто до набрання
чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування». Якщо у особи відсутній страховий стаж з будь-якої
причини, навіть якщо вона не працювала за станом здоров’я чи іншими
об’єктивними обставинами, то вона не буде мати права на пенсію.
Стаття 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» чітко визначає кількість років стажу, який має бути на
день звернення за пенсією. Зокрема, у 2019 році тривалість страхового
стажу має бути 26 років, а у 2020 році – 27 років, і так з кожним роком
тривалість зростає на 1 рік. У 2028 році тривалість страхового стажу має
становити 35 років.

Поступове збільшення тривалості страхового стажу для призначення
пенсії за віком веде і до збільшення тривалості страхового стажу і для
пенсії у зв’язку з втратою годувальника, тому що право на пенсію
непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника є похідним від
права на пенсію самого годувальника. Це означає, що якщо сам
годувальник мав необхідний страховий стаж, який був би необхідний
йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, то його утриманці
будуть мати право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника; а якщо
стажу менше, ніж це передбачено ст. 32 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», - непрацездатний
член сім’ї померлого годувальника не має права на пенсію.

З цього висновку постають логічні запитання: що робити особі, яка
досягла пенсійного віку, і не має необхідного стажу роботи, а значить і
права на пенсію за віком? Що робити непрацездатному члену сім’ї
померлого годувальника, який не має права на пенсію? Невже держава
Україна, проголосивши себе соціальною державою, залишить своїх
громадян без пенсійного забезпечення? Відповіді на ці питання
знаходимо у Законі України «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».
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Стаття 2 вищезазначеного Закону передбачає, що громадяни
України, які є дітьми померлого годувальника або досягли віку,
встановленого статтею 1 цього Закону, і не мають права на пенсію, або є
особами з інвалідністю і не мають права на пенсію по інвалідності або
державну допомогу у зв’язку з інвалідністю та постійно проживають на
території України, мають право на державну соціальну допомогу у
випадках та на умовах, передбачених вищезазначеним Законом та
іншими законами України.

Умовами призначення допомоги є: 1) особа є такою, яка не має права
на пенсію; 2) досягнення відповідного віку; 3) є одинокою особою.

Особою, яка не має права на пенсію, є:
1) дитина померлого годувальника (у тому числі народжена до

спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не
мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з
інвалідністю III групи;

2) особа, яка досягла 65 років та не має права на пенсію відповідно
до закону. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права
на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після
досягнення ними такого віку:

58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня

1954 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня

1955 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;
60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня

1956 року;
61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня

1957 року;
62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня  1957 року по 31 березня

1958 року;
63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня

1959 року;
64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
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64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня
1960 року;

65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року.
3) одинока особа - особа, яка не має працездатних родичів,

зобов'язаних за законом її утримувати [8, ст. 1].
Це означає, що право на державну соціальну допомогу буде мати

особа, яка досягла віку 65 років. Але в цьому питанні є ще одне
підпитання –який розмір такої допомоги? Відповідь доволі проста.
Особам, які досягли вищезазначеного віку, розмір допомоги складає 30
відсотків розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність [8, ст. 6], тобто 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Таким чином, ми бачимо наскільки тривалість страхового стажу
впливає на наявність або відсутність права на пенсійне забезпечення і
конкретне матеріальне забезпечення громадян України, а, отже, має
важливе юридичне значення для кожної людини.
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