
«Дохід в законодавчому генезисі» 
 
Закон України від 9.07.2003 №1058-IV 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  
Абзаци перший — сьомий частини другої статті 40 «Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії» 
 

У редакції закону від 9.07.2003 №1058-IV, 
набрала чинності 1.01.2004 

У редакції закону від 28.12.2007 №107-VI «Про Державний бюджет 
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України», набрала чинності 1.01.2008 
 

Зміни визнано такими, що не відповідають 
Конституції з 22.05.2008 

Заробітна плата (дохід) для обчислення 
пенсії визначається за формулою:  

Зп = Зс х (Ск : К),  

де: Зп — заробітна плата (дохід) 
застрахованої особи для обчислення пенсії, у 
гривнях;  

Зс — середня заробітна плата працівників, 
зайнятих у галузях економіки України, за 
календарний рік, що передує року звернення за 
призначенням пенсії;  

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати 
(доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... 
+ Кзn);  

К — кількість місяців страхового стажу, за 
які розраховано коефіцієнти заробітної плати 
(доходу) застрахованої особи.  

У разі відсутності на момент призначення 
пенсії даних про середню заробітну плату 
працівників, зайнятих у галузях економіки 
України, за попередній рік для визначення 
заробітної плати (доходу) враховується наявна 
середня заробітна плата працівників, зайнятих у 
галузях економіки України, за місяці 
попереднього року з наступним перерахунком 
заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії 
після отримання даних про середню заробітну 
плату працівників, зайнятих у галузях економіки 
України, за календарний рік, що передує року 
звернення за призначенням пенсії.  

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за 
формулою:  

Зп = Зс х (Ск : К),  

де: Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення 
пенсії, у гривнях;  

Зс — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну 
застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та 
яка відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії, за 
календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. 
Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати 
затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральними 
органами виконавчої влади в галузях статистики, економіки, праці та 
соціальної політики і фінансів;  

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць 
(Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);  

К — кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти 
заробітної плати (доходу) застрахованої особи.  

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про заробітну 
плату (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по 
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього закону 
враховується для обчислення пенсії, за попередній рік для визначення 
заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід) в 
середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої 
сплачено страхові внески та яка відповідно до цього закону враховується 
для обчислення пенсії, за місяці попереднього року з наступним 
перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після 
отримання даних про заробітну плату (дохід) у середньому на одну 
застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та 
яка відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії, за 
календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. 

Зміни, внесені підпунктом «б» підпункту 
9 пункту 35 розділу II Закону України від 
28.12.2007 №107-VI, визнано такими, що не 
відповідають Конституції України (є 
неконституційними), згідно з Рішенням 
Конституційного Суду України від 
22.05.2008 №10-рп/2008)  

 



Частина четверта статті 42 
«Індексація та перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, прожиткового 
мінімуму та страхового стажу» 
 

У редакції закону від 9.07.2003 №1058-IV, 
набрала чинності 1.01.2004 

 

Зупинено на 2007 рік згідно із законом від 19.12.2006 №489-V «Про 
Державний бюджет України на 2007 рік» 

Зміни визнано такими, що не відповідають 
Конституції з 22.05.2008 

Частина 3 (з 12.01.2005 —ч.4) ст.42: 

У разі якщо застрахована особа після 
призначення пенсії продовжувала працювати, 
провадиться перерахунок пенсії з урахуванням 
страхового стажу після призначення пенсії.  

Кожний наступний перерахунок пенсії 
провадиться не раніш як через два роки після 
попереднього перерахунку з урахуванням 
страхового стажу після призначення пенсії.  

Перерахунок пенсії здійснюється із 
заробітної плати (доходу), з якої була обчислена 
пенсія, або за періоди страхового стажу, 
зазначені в ч.1 ст.40 цього закону.  

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала 
працювати провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 
місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) 
пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із 
заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням 
пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди 
страхового стажу, зазначені в ч.1 ст.40 цього закону, із застосуванням 
показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну 
застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та 
яка відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії, за 
календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з 
періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку 
пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із 
абз.3 ч.1 ст.40 цього закону.  

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії 
має менш ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться 
не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) 
з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього 
перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено 
(попередньо перераховано) пенсію.  

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього 
для призначення пенсії відповідно до ч.1 ст.28 цього закону, то за заявою 
пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від 
того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з 
урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо 
перераховано) пенсію.  

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії 
відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за 
днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому 
перерахунку) пенсії.  

Зміни, внесені пп.«б» пп.9 пп.35 розд.II 
закону від 28.12.2007 №107-VI, визнано 
такими, що не відповідають Конституції, 
згідно з рішенням Конституційного Суду від 
22.05.2008 №10-рп/2008)  

 
 
 


