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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів – 1,5 

 

годин – 90 

 

змістових модулів –  

1 

 

ІНДЗ* – ___________ 
                       (вид завдання) 

Галузь знань 
23 – Соціальна робота  

 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

231 Соціальна робота 
 (код і назва) 

 

 

Рівень вищої освіти: 
 

Другий 

вибіркова 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

58  год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин  аудиторних індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 32/58 



 

 

2. Мета, завдання та предмет навчальної дисципліни 

Мета: забезпечення стійкого і свідомого засвоєння законодавства 

України та його належного виконання соціальними працівниками в галузі 

недержавного пенсійного забезпечення. 

Завдання: 

• 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. 

Предметом вивчення дисципліни є правове регулювання 

недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

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. 

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; 

3. Програма навчальної дисципліни 

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. 

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. 

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.  

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. 



 

 

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.  

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 

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. 

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. 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/

с 

ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Недержавне пенсійне 

забезпечення в пенсійній системі 

України. Законодавство України про 

недержавне пенсійне забезпечення. 

12 2 2  8      

Тема 2. Система та принципи 

недержавного пенсійного 

забезпечення. 

11 2 2  7      

Тема 3. Суб’єкти недержавного 

пенсійного забезпечення. 
11 2 2  7      

Тема 4. Пенсійні фонди: організація 

та порядок діяльності. 
12 2 2  8      

Тема 5. Пенсійний контракт та 

пенсійна схема. 
11 2 2  7      

Тема 6. Пенсійні виплати 

недержавного пенсійного 

забезпечення 

11 2 2  7 

     

Тема 7. Державний нагляд та 

контроль у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення 

11 2 2  7 

     

Тема 8. Недержавне пенсійне 

забезпечення в зарубіжних країнах 
11 2 2  7 

     

Разом за змістовим модулем 1 90 16 16  58      

ІНДЗ*           

Усього годин 90 16 16  58      

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь годин 

1 Недержавне пенсійне забезпечення в  пенсійній системі 

України. Законодавство України про недержавне пенсійне 

забезпечення 

2 

2 Система та принципи недержавного пенсійного забезпечення 2 

3 Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення 2 

4 Пенсійні фонди: організація та порядок діяльності 2 

5 Пенсійний контракт та пенсійна схема 2 



 

 

6 Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення 2 

7 Державний нагляд та контроль у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення 

2 

8 Недержавне пенсійне забезпечення в зарубіжних країнах 2 

 Разом 16 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіст

ь годин 

1 

Недержавне пенсійне забезпечення в  пенсійній системі 

України. Законодавство України про недержавне пенсійне 

забезпечення 

2 

2 Система та принципи недержавного пенсійного забезпечення 2 

3 Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення 2 

4 Пенсійні фонди: організація та порядок діяльності 2 

5 Пенсійний контракт та пенсійна схема 2 

6 Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення 2 

7 
Державний нагляд та контроль у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення 
2 

8 Недержавне пенсійне забезпечення в зарубіжних країнах 2 

 Разом 16 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіст

ь годин 

1 

Недержавне пенсійне забезпечення в  пенсійній системі 

України. Законодавство України про недержавне пенсійне 

забезпечення 

8 

2 Система та принципи недержавного пенсійного забезпечення 7 

3 Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення 7 

4 Пенсійні фонди: організація та порядок діяльності 8 

5 Пенсійний контракт та пенсійна схема 7 

6 Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення 7 

7 
Державний нагляд та контроль у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення 
7 

8 Недержавне пенсійне забезпечення в зарубіжних країнах 7 

 Разом 58 

8. Методи навчання 

1. Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході 

лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, 

синтетичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної 

розумової діяльності – проблемний вклад та частково-пошуковий метод. 



 

 

2. Практичні заняття, які включають семінари для закріплення і 

систематизації знань, та семінари для вивчення нового матеріалу. За формою 

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

дискусія, семінар-практикум. 

9. Методи контролю 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та 

реферати, участь у дискусіях та обговореннях, творчі завдання, тестовий 

контроль. 

10. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

85-89 В 
добре 

75-84 С 

70-74 D 
задовільно 

60-69 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

11. Рекомендована література 

1. Закон України від 09.07.2003 «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування». 

2. Закон України від 09.07.2003 «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

3.  Закон України від 22.12.2011 «Про внесення змін до Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення». 

4. Закон України від 08.07.2011 «Про заходи законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи». 

5. Закон України від 17.09.2008 «Про акціонерні товариства». 



 

 

6. Закон України від 23.02.2006. «Про цінні папери та фондовий ринок». 

7. Закон України від 12.07.2001 «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг. 

8. Закон України 07.12.2000 «Про банки і банківську діяльність». 

9. Закон України від 15.03.2001 «Про інститути спільного інвестування 

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». 

10. Закон України від 30.10.1996 «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні». 

11. Законодавство України про соціальний захист: збірник офіційних 

текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. К.: «Центр учбової 

літератури». 2012. 574 с. 

12. Денисенко М та ін.  Недержавне пенсійне забезпечення/ М. Денисенко, 

В.Кабанов, О.Ткач, К.Фесенко// Ринок цінних паперів України. – 2002. - 

№ 7-8. – С. 47-50. 

13. Копєйкін В. Як створити недержавний пенсійний фонд на підприємстві// 

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

14. Міхнеко Л.В.  Пенсійна справа. Навчальний посібник. – 

Дніпропетровськ, 2007. – 223 с. 

15. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник/ За аг. 

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

16. Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України «Про затвердження положення про здійснення діяльності 

зберігача недержавного пенсійного фонду щодо операцій з активами 

недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за 

послуги зберігача та їх граничний розмір» від 11.08. 2004 р. № 336. 

17. Розпорядження Держаної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України «Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг 

з адміністрування недержавного пенсійного фонду» від 22.06. 2004 р. № 

1102//Інфодиск. – 2006. - № 12. 



 

 

18. Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів  

рад недержавних пенсійних фондів» від 27.11. 2003 р.  № 137 //Інфодиск. 

– 2006. - № 12.  

19.  Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України «Про затвердження Положення про інвестиційну 

декларацію недержавного пенсійного фонду» від 27. 11 . 2003 р. № 139// 

Інфодиск. – 2006. - № 12. 

20.  Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України «Про затвердження Положення про порядок державної 

реєстрації недержавних пенсійних фондів» від 29.12. 2003 р. № 186. 

21. Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України «Про затвердження положення про провадження 

діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду» від 20. 

07. 2004 р. № 1660. 

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

Вид. 8-ме. – Х.: 2012. – 560 с.  

12. Інформаційні ресурси 

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

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

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: 

www.ssmsc.gov.ua  

4. Урядовий портал: www.kmu.gov.ua   

5. Національна комісія що здійснює державне  регулювання у сфері ринків 

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

6. Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів: www.uaapf.com   

7. Національна асоціація НПФ  України та адміністраторів недержавних 

пенсійних фондів: www.napfa.ukrnet.biz  

8. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID): 

http://ukraine.usaid.gov/ukr/  

http://www.minfin.gov.ua/#_blank
http://www.rada.gov.ua/#_blank
http://www.ssmsc.gov.ua/#_blank
http://www.kmu.gov.ua/#_blank
http://www.dfp.gov.ua/#_blank
http://www.uaapf.com/#_blank
http://www.napfa.ukrnet.biz/#_blank
http://ukraine.usaid.gov/ukr/


 

 

9. Інформаційний ресурс Investfunds: www.investfunds.com.ua   

10. Інтернет-журнал  Business-Investor.info: www.business-investor.info 
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