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Вступ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Недержавне пенсійне 

забезпечення в Україні» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ІІ рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 231 

Соціальна робота. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є організаційні та правові 

засади системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 

Міждисциплінарні зв’язки: нормативно-правова база соціальної 

роботи, право соціального забезпечення, методологія і теорія соціальної 

роботи.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Недержавне пенсійне забезпечення в  пенсійній системі України. 

Законодавство України про недержавне пенсійне забезпечення 

2. Система та принципи недержавного пенсійного забезпечення 

3. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення 

4. Пенсійні фонди: організація та порядок діяльності 

5. Пенсійний контракт та пенсійна схема 

6. Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення 

7. Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного 

забезпечення 

8. Недержавне пенсійне забезпечення в зарубіжних країнах 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення 

організаційних та правових засад системи недержавного пенсійного 

забезпечення в Україні 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

• засвоєння чинного законодавства України в сфері недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні; 



 

 

• вивчення механізмів реалізації законодавства України у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення; 

• формування навичок використання законодавства України та 

механізмів його реалізації у сфері недержавного пенсійного забезпечення. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

елементів наступних компетентностей: 

КЗН.04 - компетенції у галузі фундаментальних наук, в обсязі, 

необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; 

ІК.04 - навички управління інформацією та знаннями; 

КЗП.08 - орієнтуватися у сучасній нормативно-правовій базі соціальної 

роботи, тенденціях розвитку і змін соціальної політики в Україні та світі; 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен: 

• володіти знаннями та навичками правового захисту законних 

інтересів населення України у сфері недержавного пенсійного забезпечення; 

• вміти здійснювати аналіз і синтез , творче осмислення, 

оцінювання та систематизацію нормативно-правової бази недержавного 

пенсійного забезпечення в сфері наукової та прикладної діяльності 

соціальних працівників; 

• володіти навичками науково-дослідної роботи та інноваційної 

діяльності щодо подальшого вдосконалення правових форм і засобів надання 

послуг в сфері недержавного пенсійного забезпечення; 

• орієнтуватися в нормативно-правовій базі пенсійного 

забезпечення, надання страхових і державних допоміг, соціальних пільг і 

обслуговування населення та особливостей її застосування щодо окремих 

категорій громадян; 

• вміти аналізувати та пояснювати зміст правого статусу та 

можливості правового захисту інтересів пенсіонерів; 



 

 

• вміти розробляти й проводити різні за формою навчання заняття 

щодо захисту законних прав і інтересів для соціально вразливих категорій 

населення України в сфері недержавного пенсійного забезпечення; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 1,5 кредитів 

ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Недержавне пенсійне забезпечення в пенсійній системі 

України. Законодавство України про недержавне пенсійне забезпечення 

Поняття «недержавне пенсійне забезпечення». Місце недержавного 

пенсійного забезпечення в пенсійній системі України. Законодавство України 

про недержавне пенсійне забезпечення. Закони України «Про страхування», 

«Про банки і банківську діяльність», «Про інститути спільного інвестування 

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та 

фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів. 

Змістовий модуль 2 

Тема 2. Система та принципи недержавного пенсійного 

забезпечення 

Поняття «система недержавного пенсійного забезпечення» та її 

складові. Принципи недержавного пенсійного забезпечення. 

Заінтересованість фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні. 

Добровільність як принцип формування та функціонування системи 

недержавного пенсійного забезпечення. Рівноправність всіх учасників  всіх 

учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі.  

Змістовий модуль 3 

Тема 3. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення 

Недержавні пенсійні фонди, страхові організації, банківські установи, 

вкладники пенсійних депозитних рахунків, засновники пенсійних фондів, 



 

 

роботодавці, саморегулюванні організації, органи державного нагляду і 

контролю, адміністратори пенсійних фондів, компанії з управління активами, 

зберігачі, аудитори, особи які надають консультаційні та агентські послуги. 

Пенсійні правовідносини, їх особливість, зміст у сфері недержавного 

забезпечення, підстави виникнення, зміни та припинення.  

Змістовий модуль 4 

Тема 4. Пенсійні фонди: організація та порядок діяльності 

Недержавні пенсійні фонди та їх види. Учасники та вкладники 

недержавних пенсійних фондів. Засновники недержавних пенсійних фондів. 

Статут пенсійного фонду. Інвестиційна декларація пенсійного фонду. 

Реєстрація пенсійного фонду. Обов’язкові умови початку діяльності 

недержавних пенсійних фондів. Рада пенсійного фонду та її повноваження. 

Збори засновників пенсійного фонду. Ліквідація пенсійного фонду. 

Особливості створення та функціонування корпоративних і професійних 

пенсійних фондів. Адміністрування недержавного пенсійного фонду. 

Адміністратор та органи управління. Управління активами недержавних 

пенсійних фондів. Зберігач пенсійних фондів. Пенсійні активи. Звітність та 

оприлюднення інформації щодо недержавного пенсійного забезпечення.  

Змістовий модуль 5 

Тема 5. Пенсійний контракт та пенсійна схема 

Пенсійний контракт: поняття та його істотні умови. Зобов’язання 

сторін за пенсійним контрактом. Строк дії пенсійного контракту. Умови 

зміни та розірвання контракту. Права, обов’язки та відповідальність сторін 

контракту. Пенсійні схеми: поняття, розробка, зміст. Вибір пенсійної схеми. 

Зміна пенсійної схеми.  

Змістовий модуль 6 

Тема 6. Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення 

Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення, їх види, 

умови та строки здійснення. Порядок укладання та оплати договору 

страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів учасника фонду. 



 

 

пенсія на визначений строк. пенсійна виплата, що здійснюється одноразово. 

Успадкування пенсійних активів 

Змістовий модуль 7 

Тема 7. Державний нагляд та контроль у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення 

Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення. Державна гарантія захисту майнових 

прав і законних інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення. 

Зобов’язання органів, які здійснюють державний нагляд та контроль у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення. 

Змістовий модуль 8 

Тема 8. Недержавне пенсійне забезпечення в зарубіжних країнах 

Недержавне пенсійне забезпечення в країнах сучасного світу. Система 

недержавного пенсійного забезпечення в США та країн ЄС. Основні методи 

фінансування недержавних пенсійних систем. Моделі недержавного 

пенсійного забезпечення провідних країни світу. Реформи пенсійних системи 

в зарубіжних країнах. Збереження набутих прав у сфері пенсійного 

забезпечення на території іноземної держави. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

• Виступи на семінарах. 

• Захист самостійних творчих робіт. 

• Індивідуальна співбесіда. 

• Тестування 

Для діагностики знань використовується модульно – рейтингова 

система за 100-бальною шкалою оцінювання. 

 


