
Пенсія за віком чи по інвалідності? 

 
 

Відповідно до Закону України “ Про загальнообов`язкове державне пенсійне 

страхування”, особі, яка одночасно має право на декілька видів пенсій, 

призначається за її вибором один із цих видів. 

 Інваліди, що досягли пенсійного віку стають перед вибором як бути – далі 

отримувати пенсію по інвалідності чи переходити на пенсію за віком? 

Питання щодо доцільності вибору того чи іншого виду пенсії особа вирішує 

сама. 

Переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дня подання заяви на 

підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід), а також на підставі 

інших документів, що є в пенсійній справі на час переведення. Крім того, особа 

може надати інші документи про стаж і заробітну плату, які не були враховані при 

призначенні  пенсії. Показник середньої заробітної плати (доходу), який 

застосовувався при призначенні попереднього виду пенсії – не змінюється. Тільки у 

випадку,  коли громадянин після призначення пенсії по інвалідності чи останнього 

перерахунку пенсії продовжував працювати і набув не менше як 24 місяці 

страхового стажу незалежно від перерв у роботі, то в разі переведення вперше з 

пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується новий показник середньої 

заробітної плати (доходу), з урахуванням якого здійснюється призначення пенсії в 

році звернення. 

Слід пам`ятати, що при призначенні пенсії по інвалідності в стаж зараховується 

період із дня встановлення групи інвалідності до досягнення особою пенсійного віку 

незалежно від того чи інвалід надалі працюватиме чи ні. 

Наприклад, якщо 30-ти річному чоловікові було призначено пенсію по 

інвалідності при його стажі роботи 10років, а пенсійний вік для чоловіків настає в 

60 років, то в страховий стаж  до його (10років) наявного страхового стажу 

додатково донараховується 30 років (60-30) – той період стажу, який може виробити  

інвалід до досягнення пенсійного віку.  

У разі переведення інваліда на пенсію за віком  додатковий стаж, який був 

врахований  при призначенні пенсії по інвалідності, не враховується . 

Якщо інваліди ІІ та ІІІ груп після призначення пенсії не працюють, то за 

наявності відповідного страхового стажу, визначеного статтею 33 Закону України     

“ Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування”, за їх вибором можливо 

призначити пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком. 

 


