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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування по-

казників  

Галузь знань, спеціа-

льність, спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна фо-

рма нав-

чання 

заочна фор-

ма навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –5 

 

годин –150 

 

 

змістових модулів – 3 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид за-

вдання) 

Галузь знань 

23 соціальна робота 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 соціальна робота 

(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

________________

____ 

(назва) 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

За вибором ВНЗ 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

20 

год. 
 год. 

Практичні, семі-

нарські 

20 

год. 
 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

110 

год. 
 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            

год. 

Форма підсумкового кон-

тролю:  

Залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

       Мета: забезпечення засвоєння законодавства України та його на-

лежного виконання соціальними працівниками. 
 

     Завдання:  

• засвоєння чинного законодавства України в сфері пенсійного за-

безпечення в Україні; 

• вивчення механізмів реалізації законодавства України у сфері пе-

нсійного забезпечення; 

• формування навичок використання законодавства України та ме-

ханізмів його реалізації у сфері пенсійного забезпечення;  

•  дослідження проблем у сфері пенсійного забезпечення України 

та шляхів його вдосконалення. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 01. Здатність аналізувати соціальні зміни у суспільстві, соціальні 

проблеми індивіда, групи та громади, встановлювати причинно – наслідкові 

зв’язки між соціальними подіями та явищами. 

СК 02. Здатність до  виявлення  соціально  значимих проблем  і  фак-

торів досягнення  соціального благополуччя різних груп населення. 

СК 06. Здатність до здійснення, оцінки процесу і результату про-

фесійної діяльності та моніторингу та якості надання соціальних послуг, ро-

зроблення заходів, спрямованих на її підвищення. 

 

Програмні результати навчання  

ПРН1.Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлен-

ня й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та супереч-

ливих вимог  

ПРН13.Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, гене-

рувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності  

ПРН15.Розробляти критерії та показники ефективності професійної 

діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати ре-

комендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських 

рішень 

 

3.  Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Основи загальнообов’язкового  пенсійного стра-

хування в Україні. Солідарна система пенсійного забезпечення 

Тема 1. Пенсійне забезпечення в структурі загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування України. 

      Поняття, види, принципи загальнообов’язкового державного соціа-

льного страхування в Україні. Конституція України про соціальний захист. 

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  Суб’єкти та об’єкти  загальнообов’язкового державного соціа-
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льного страхування. Організація і управління загальнообов’язковим соціаль-

ним страхуванням. Страхові фонди в Україні. Пенсійний фонд України. На-

гляд та відповідальність у сфері загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування.    

 

Тема 2. Система загальнообов’язкового державного пенсійного страху-

вання в Україні.  

Солідарна система пенсійного забезпечення 

       Структура пенсійної системи України. Суб'єкти системи пенсійно-

го забезпечення в Україні. Законодавство про пенсійне забезпечення в Украї-

ні. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня». Міжнародні договори з пенсійного забезпечення. Принципи загальноо-

бов’язкового державного пенсійного забезпечення. Особливості солідарної 

системи пенсійного забезпечення. Права обов’язки суб’єктів солідарної сис-

теми пенсійного забезпечення. Страхові внески. Персоніфікований облік у 

системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Пенсій-

ний фонд України. Організація і порядок здійснення управління в солідарній 

системі. 

 

Тема 3. Страховий (трудовий) стаж в системі пенсійного забезпечення 

     Поняття та види страхового (трудового) стажу. Страховий (пенсій-

ний) стаж. Періоди, з яких складається страховий стаж. Обчислення страхо-

вого стажу. Коефіцієнт страхового стажу. Коло осіб, які підлягають загаль-

нообов’язковому  державному пенсійному страхуванню.  Добровільна участь 

у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.  Пен-

сійна реформа 2017 р. Особливості нарахування страхового стажу окремих 

категорій працівників. Докази трудового стажу. Особливості врахування 

стажу, отриманого за кордоном.  

 

Тема 4. Пенсії у солідарній системі  

     Види пенсійних виплат і соціальних послуг в солідарній системі. 

Умови призначення та розмір пенсії за віком.  Формула визначення пенсії за 

віком. Мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком. Підвищення ро-

зміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення.     

Умови призначення пенсії по інвалідності. Групи інвалідності. Страхо-

вий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності. Розмір пенсії 

по інвалідності. Період, на який призначається пенсія по інвалідності.  

  Умови призначення та розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника. 

Період, на який призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Зміна 

розміру пенсії.  Призначення однієї пенсії у зв'язку з втратою годувальника 

на всіх членів сім'ї. Виділення частки пенсії. 

Індексація та перерахунок пенсій. Порядок звернення за призначенням 

(перерахунком) пенсії. Виплата пенсії особам, які перебувають на повному 

державному утриманні та особам, засудженим до обмеження волі або позба-

влення волі на певний строк.  Припинення та поновлення виплати пенсії. Ви-
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плата пенсії у разі виїзду за кордон. Допомога на поховання пенсіонера.   

 

Змістовний модуль 2. Накопичувальна система страхового пенсійного 

забезпечення в Україні     

Тема 5. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного забезпечення 

       Місце та роль накопичувальної системи в структурі пенсійної сис-

теми України. Види пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувальної 

системи пенсійного страхування.  Порядок укладення та оплати договору 

страхування довічної пенсії.  Умови та порядок отримання одноразової ви-

плати.  Види довічних пенсій. Суб’єкти накопичувальної системи. Накопичу-

вальний фонд.  

Організація і порядок здійснення управління накопичувальної систе-

ми. Джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування 

та використання її коштів. Пенсійні активи накопичувальної системи.  Рада 

Накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань.  Компанія з управ-

ління активами та зберігач.    

 

 Тема 6.  Система недержавного пенсійного забезпечення 

     Недержавне пенсійне забезпечення в структурі пенсійної системи 

України. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Суб’єкти 

недержавного пенсійного забезпечення. Принципи недержавного пенсійного 

забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення, що здійснюється пенсій-

ними фондами. Види недержавних пенсійних фондів. Органи управління не-

державними пенсійними фондами. Засновники недержавних пенсійних фон-

дів. Статут пенсійного фонду. Інвестиційна декларація пенсійного фонду. Ра-

да пенсійного фонду, її повноваження та порядок діяльності.  Адмініструван-

ня недержавного пенсійного забезпечення. Управління активами. Зберігач. 

Пенсійні активи.  Пенсійний контракт та схеми.  Пенсійні виплати.  Держав-

ний нагляд та  контроль в сфері недержавного пенсійного забезпечення.  

 

Змістовний модуль 3. Пенсійне забезпечення окремих категорій грома-

дян 

Тема 7. Пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби  

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб». Види пенсійного забезпечення. Особи, які 

мають право на пенсійне забезпечення. Умови пенсійного забезпечення. Пра-

во вибору пенсії. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі 

служби. Пенсії за вислугу років та їх розмір. Надбавки та допомога до пенсії 

за вислугу років. Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги 

років для призначення пенсії. Пенсії по інвалідності та їх розмір. Пенсії в разі 

втрати годувальника та їх розміри. Призначення пенсій, їх виплата та перера-

хунок. 

 

Тема 8. Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок  
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Чорнобильської катастрофи 

Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із за-

стосуванням ядерної зброї, для встановлення пільг і компенсацій. Підстави 

для визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастрофи. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 

2, 3, 4. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю. Щомісячна компенса-

ція сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою го-

дувальника. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або про-

живали на територіях радіоактивного забруднення.   

 

Тема. 9. Пенсійне забезпечення прокурорів. Правова відповідальність у 

сфері пенсійного забезпечення України 

Пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Закон України «Про 

прокуратуру». Правовий порядок встановлення і виплати пенсій працівникам 

прокуратури. Вислуга років при призначенні пенсійного забезпечення. Пенсії 

по інвалідності та в разі втрати годувальника.  

 Органи державного регулювання та нагляду в системі пенсійного за-

безпечення. Відповідальність Пенсійного фонду, його органів та посадових 

осіб за порушення у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного за-

безпечення. Відповідальність компанії з управління активами та зберігача. 

Гарантії прав і законних інтересів застрахованих осіб.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових мо-

дулів і тем 
 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У

сьо

го 

у тому числі У

сь

ог

о 

у тому числі 

 

 
л п л

аб 

і

нд 

с

р 

 

 
л п л

аб 

і

нд 

с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

Змістовий модуль 1. Основи загальнообов’язкового страхового пен-

сійного забезпечення в Україні. Солідарна система 

1. Пенсійне забезпе-

чення в структурі загаль-

нообов’язкового держав-

ного соціального страху-

вання України  

1

6 

2 2   1

2 
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2. Система загально-

обов’язкового державного 

пенсійного страхування. 

Солідарна система пенсій-

ного забезпечення 

1

8 

4 2   1

2 

     

3. Страховий (трудо-

вий) стаж, вислуга років в 

системі пенсійного забез-

печення.  

1

6 

2 2   1

2 

     

4. Пенсії у солідар-

ній системі 

1

6 

2 2   1

2 

     

Разом за змістовим 

модулем 1 

6

6 

1

0 

8   4

8 

     

Змістовий модуль 2. Накопичувальна система страхового пенсійного 

забезпечення в Україні. 

5.Накопичувальна 

система загальноо-

бов’язкового державного  

пенсійного страхування 

1

6 

2 2   1

2 

     

6.Система недержав-

ного пенсійного забезпе-

чення 

1

8 

2 4   1

2 

     

Разом за змістовим 

модулем 2 

3

4 

4 6   2

4 

     

Змістовий модуль 3. Пенсійне забезпечення окремих категорій гро-

мадян 

7. 7.Пенсійне за-

безпечення осіб, звільне-

них з військової служби 

1

6 

2 2   1

2 

     

8. 8.Пенсійне за-

безпечення осіб, які пост-

раждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи 

1

6 

2 2   1

2 

     

9. 9.Пенсійне за-

безпечення прокурорів. 

Правова відповідальність у 

сфері пенсійного забезпе-

чення України 

1

8 

2 2   1

4 

     

Разом за змістовим 

модулем 3 

5

0 

6 6   3

8 

     

Усього годин 1

50 

2

0 

2

0 

  1

10 
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5. Теми семінарських занять 

№

 з/п 

Назва теми Кіль-

кість годин 

1  Пенсійне забезпечення в структурі загальноо-

бов’язкового державного соціального страхування Укра-

їни 

2 

2 Система загальнообов’язкового державного пен-

сійного страхування. Солідарна система пенсійного за-

безпечення. 

 

2 

3 Страховий (трудовий) стаж, вислуга років в систе-

мі пенсійного забезпечення. 

2 

4  Пенсії у солідарній системі 2 

5 Накопичувальна система загальнообов’язкового 

державного  пенсійного страхування 

2 

6 Система недержавного пенсійного забезпечення 4 

7 Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо-

вої служби 

2 

8 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастрофи 

2 

9 Пенсійне забезпечення прокурорів. Правова відпо-

відальність у сфері пенсійного забезпечення України. 

2 

 Разом 20 

 

6. Самостійна робота 

№

 з/п 

Назва теми Кіль-

кість годин 

1 

Пенсійне забезпечення в структурі загальноо-

бов’язкового державного соціального страхування Укра-

їни 12 

2 

Система загальнообов’язкового державного пен-

сійного страхування. Солідарна система пенсійного за-

безпечення. 12 

3 

Страховий (трудовий) стаж, вислуга років в систе-

мі пенсійного забезпечення. 12 

4 Пенсії у солідарній системі 12 

5 

Накопичувальна система загальнообов’язкового 

державного  пенсійного страхування 12 

6 Система недержавного пенсійного забезпечення 12 

7 

Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо-

вої служби 12 

8 

Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастрофи 12 

9 Пенсійне забезпечення прокурорів. Правова відпо- 12 
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відальність у сфері пенсійного забезпечення України. 

 Разом 110 

7. Методи навчання  

1. Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція-

коментар). В ході лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються ана-

літичний, системний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем само-

стійної розумової діяльності – проблемний та частково-пошуковий метод. 

2. Семінарські заняття включають семінари для закріплення і сис-

тематизації знань та семінари для вивчення нового матеріалу. За формою 

проведення включають семінар-бесіда, семінар-обговорення (реферативний), 

семінар-дискусія, семінар-практикум. 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль 

Види поточного контролю обираються викладачем у відповідності з 

даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути: 

• опитування, 

• тести, 

• контрольні та інші письмові роботи, 

• колоквіуми, 

• експрес-опитування, 

• результати виконання домашніх та індивідуальних завдань. 

 

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: 

• рівень знань, продемонстрований у відповідях; 

• обґрунтованість висновків, 

• самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналі-

зу матеріалів; 

• активність та систематичність роботи на заняттях; 

• результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-

опитувань, колоквіумів, контрольних робіт тощо. 

 

Підсумковий контроль 

      Підсумковий семестровий контроль проводиться в формі тестуван-

ня або співбесіди з викладачем згідно питань до заліку, в результаті якого 

студент може отримати максимально 50 балів. Підсумковий контроль скла-

дається із балів модульного контролю та підсумкового тестування або усного 

опитування під час проведення заліку 



13 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Підсумковий 

тест (залік) 

с

ума 

Модуль  1 Модуль 2                 Модуль 3 

  

20 20 2 40 

 

1

00 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
 

Сума ба-

лів за всі види 

навчальної дія-

льності 

Оці

нка ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

 

 

для екзамену, кур-

сового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С 
Добре 
 

70-74 D Задовільно 
 60-69 Е 

35-59 FХ 

незадовільно з мо-

жливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повтор-

ного складання 

0-34 

F 

 

 

 

незадовільно з обо-

в'язковим повторним ви-

вченням дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повтор-

ним вивченням дис-

ципліни 
 

9. Рекомендована література 

Нормативно-правові джерела 

1. Конституція України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. «Кодекс України про адміністративні правопорушення» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text 

3. «Кодекс законів про працю України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text  

4.  «Цивільний кодекс України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

5.  Закон України «Основи законодавства України про загально-

обов’язкове державне соціальне страхування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#Text 

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09. 1999 № 1105-XIV 

7. Закон України «Про пенсійне забезпечення» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12#Text 

8. Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text 

9.  Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text 

10. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#Text. 

11. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які по-

страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text 

12. Закон України «Про прокуратуру» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text 

13. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15#Text 

14. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-14#Text 

15. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text. 

16. Закон України  «Про акціонерні товариства 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text» 

17. Закон «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text 

18. Закон України від «Про фінансові послуги та державне регулю-

вання ринків фінансових послуг» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-

14#Text 

19. Закон України «Про банки і банківську діяльність» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text 

20. Закон України від «Про інститути спільного інвестування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text 

21. Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та 

організованих товарних ринків» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-

%D0%B2%D1%80#Text 

22. Про затвердження Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, про-

фесій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на 

пільгових умовах: Постанова КМУ № 461 від 24 червня 2016 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2016-%D0%BF#Text 

 

Навчальні посібники та статті 
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1. Белоусов В. М. Підходи та моделі системи пенсійного забезпе-

чення: міжнародний досвід для України / В. М. Белоусов // Держава та 

регіони. Сер. : Державне управління. − 2013. – № 2. − С. 37 42.  

2. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. 

5-те вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 448 с. 

3. Коваль О. П. Огляд законопроектів щодо концептуальних засад 

запровадження накопичувальної пенсійної системи / О. П. Коваль // Вісник 

пенсійного фонду України, 2015, № 6 (156). – С. 6-11. 

4. Коробенко Н. П. Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у 

недержавному пенсійному забезпеченні  / Н. П. Коробенко // Держава і пра-

во. – 2011. – № 53. – С. 306-311 

5. Огляд страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів // 

Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 7.  – С. 82. 

6. Недержавне пенсійне забезпечення: правові новації // Людина і 

праця. – 2012. – № 4. – С. 20-21. 

7. Пpaвo coцiaльнoгo зaбeзпeчeння : нaвч. пociб. [для здoбувaчiв 

вищoї ocвiти] / [Зoлoтухiнa Л. O., Бoндap О. С., Кaлiнiчeнкo З. Д. та ін.; кep. 

aвт. кoл. кaнд. юpид. нaук, дoц. Л. O. Зoлoтухiнa]. – Днiпpo : Видавець Біла К. 

О., 2019. – 230 c. 

8. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. / За заг. 

ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 232 с. 

9. Пенсійне забезпечення. Навчальний посібник. За аг. Ред.. 

В.В.Жернакова. Харків, 2013. – 230 с.  Електронне видання. 

10.  Пенсійне забезпечення. Підручник. За заг. ред. докт.юрид. наук 

професора О.М.Ярошенка. Харків, «Право», 2017. – 308 с. 

11. Сташків Б.І. Право соціального забезпечення: Загальна частина: 

навчальний посібник – Чернігів: ПАТ «ПВК» «Десна» 2016. – 692 с.  

12. Шендрик В. Оформление пенсий: докладно и доступно/ 

В.Шендрик. Вид. 8-ме. – Х.: 2012. – 560 с.  

 

Додаткова література 

1. Бондарук І. С. Організація систем пенсійного забезпечення в за-

рубіжних країнах / І. С. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – 

№ 7. – С. 189-194. 

2. Брагін С. Недержавні пенсійні фонди на неефективному фондо-

вому ринку: приклад України / С. Брагін, О. Макаренко // Вісник Національ-

ного банку України. – 2011. – № 1. – С. 18-24. 

3. Буряченко О. Є. Сучасні пенсійні формули: можливості та обме-

ження використання закордонного досвіду / О. Є. Буряченко, С. А. Яроміч // 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 3(63). – С. 151–156. 

4. Буряченко О.Є. Пенсійна система в Україні: історія становлення і 

теоретичні засади розвитку на сучасному етапі національного державотво-

рення. Дис.на здобуття наукового ступеню канд. наук з держ. управління.  – 
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Одеса, 2017.  – 252 с. Режим доступу: 

http://www.oridu.odessa.ua/8/4/doc/dis_BUR.pdf.  

5. Горовець Н. О. Проблеми розвитку недержавних пенсійних 

фондів в Україні / Н. О. Горовець, М. Г. Горовець // Економіка. Фінанси. 

Право. – 2011. – № 6. – С. 22-25. 

6. Зубик С.П. Накопичувальне пенсійне забезпечення як фактор ро-

звитку економіки. Економіка України. 2018, № 11-12. – С. 71—82. 

7.   Коваль О. П. Концептуальні засади інвестування пенсійних ак-

тивів / О. П. Коваль // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 101-107. 

8.   Копєйкін В. Як створити недержавний пенсійний фонд на 

підприємстві// Праця і зарплата. – 2003. - № 11. - С. 4-5. 

9. Логвіновська В. Недержавне пенсійне забезпечення – зміни до 

законодавства / В. Логвіновська // Праця і зарплата. – 2012. – № 8. – С. 3-5. 

10. Петрушка Олена. Накопичувальна система державного пенсійно-

го страхування: переваги та ризики запровадження в Україні. Світ фінансів. 

2015. Вип. 1. С. 119–127. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Верховна рада України: www.rada.gov.ua  

2. Урядовий портал: www.kmu.gov.ua   

3. Міністерство Фінансів України: www.minfin.gov.ua   

4. Міністерство соціальної політики України http://www.msp.gov.ua/ 

5. Міністерство юстиції України https://minjust.gov.ua/  

6. Пенсійний фонд України - https://www.pfu.gov.ua/ 

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:  

https://www.nssmc.gov.ua.  

8. Національна комісія що здійснює державне  регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг України:  http://www.dfp.gov.ua   

9. Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів: 

www.uaapf.com   

10. Національна асоціація НПФ  України та адміністраторів недер-

жавних пенсійних фондів: www.napfa.ukrnet.biz  


