
УКРАЇНСЬКІ 
ПЕНСІЇ 

У ЦИФРАХ ТА ФАКТАХ

ЗВІДКИ 
В КРАЇНІ ГРОШІ*

ХТО ФОРМУЄ НАДХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИПЛАТ ПЕНСІЙ 

ПЕНСІЯ ТА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА У 2017 РОЦІ 

ПЕНСІЙНИЙ ВІК

 Номінальний ВВП – 2383,2 млрд. грн. 
 Населення – 42,6 млн. чол. 

 Номінальний ВВП на душу населення – 55 944 грн./рік 

 По ВВП на душу населення Україна на 131 місці у світі 
серед 186 країн 

 У Європі по ВВП на душу населення Україна посідає 
передостаннє місце, випереджає тільки Молдову

 По ВВП на душу населення Україна має 22% від 
середньосвітового показника

 Загальні державні видатки на виплату пенсій у 2016 році 
складали 253,5 млрд. грн.

 Витрати на виплату державних пенсій складають 
10,8% ВВП

 Питома вага пенсійних витрат у складі консолідованого 
державного бюджету – 27,0% 

 Дефіцит Пенсійного фонду України дорівнює 4,0% ВВП 

Сумарний коефіцієнт народжуваності на одну жінку в Україні – 1,506, тобто розширене відтворення населення не відбувається.

Чисельність застрахованих осіб станом на квітень 2017 року – 13 189,4 тис. осіб.
 
У тому числі найманих – 10 135,7 тис. осіб, держава сплачує страхові внески за 1,7 млн. осіб.

Показник демографічної залежності солідарної пенсійної системи – 111,8% (практично один платник ЄСВ припадає на одного 
одержувача пенсійних виплат).

На державне пенсійне страхування спрямовується 83,8449% від 22% єдиного соціального внеску, тобто фактично 18,36% бази 
нарахування єдиного соціального внеску.

 Чисельність пенсіонерів на 01.05.2017 р. – 11 795,6 тис. осіб
 Середній розмір пенсії на 01.04.2017 р. – 1832 грн./міс.
 Мінімальний розмір пенсії за віком (за наявності 

у чоловіків 35 років, а у жінок – 30 років страхового стажу) 
встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність: з 1 травня – 1312 грн., 
з 1 грудня – 1373 грн.

 Максимальний розмір пенсії – 10 740 грн.
 Середня заробітна плата у січні–березні 2017 р. – 

6324 грн./міс.
 Мінімальна заробітна плата – 3200 грн./міс.

 Чоловіки (для призначення пенсії за віком) – 60 років
 Жінки (для призначення пенсії за віком) – 58 років у 2017 р., 

поступово підвищується до 60 років у 2021 р.
ПІДСУМОК: 

середня пенсія становить лише 
29% середньої зарплати по країні

* Основні макроекономічні показники у 2016 році за даними 
Державної служби статистики України та МВФ

Вік Обидві статі Чоловіки Жінки

при народженні 71,4 66,4 76,3

при досягненні віку 60 років 18,2 15,2 20,5

при досягненні віку 65 років 14,9 12,4 16,6
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