
- Повна назва  

Пенсійна система 

- Статус:  

Вибіркова дисципліна 

- Мета  
формування системи теоретичних і практичних знань з основ 

функціонування та розвитку пенсійної системи  

- Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни  
Лекції та групові заняття з застосуванням мозкового штурму (студенти 

зможуть запропонувати можливі варіанти вирішення проблем), кейс-стаді 

(цей метод допомагає студентам отримати здатність вирішення наукових 

проблем на прикладі аналізу реальних ситуацій). 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

лекц. практ. лаб інд самост. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовний модуль 1.  Теоретичні основи організації пенсійних систем.  

Тема 1.  Виникнення і розвиток 

пенсійних систем. 

12 2 2   8 

Тема 2.  Види і форми пенсійного 

забезпечення. 

20 4 4   12 

Тема 3.  Організація пенсійних 

систем у світовій економіці, їх роль 

у фінансовій системі держави. 

18 2 4   12 

Тема 4. Сутність пенсійних реформ в 

економічно розвинених країнах 

світу. 

16 2 4   10 

Всього за змістовним модулем 1. 66 10 14   42 

Змістовний модуль 2.  Державна пенсійна система в Україні. 

Тема 5.  Організаційно-правові 

засади пенсійної системи України. 

7 2 1   4 

Тема 6.  Діюча система державного 

пенсійного страхування в Україні. 

10 2 2   6 

Тема 7.  Перспективи розвитку 

державної накопичувальної 

складової системи пенсійного 

забезпечення в Україні. 

9 2 1   6 

Тема 8. Фінансові основи 

обов’язкового пенсійного 

страхування і державного 

пенсійного забезпечення в Україні. 

10 2 2   6 

Тема 9. Організація пенсійного 

забезпечення в системі 

обов’язкового пенсійного 

страхування. 

8 2 2   4 



 

- Знання та навички 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

соціально-економічну сутність понять: пенсійна система; пенсійне 

забезпечення, тощо; нормативно-правові акти, що регулюють 

правовідносини суб’єктів пенсійного страхування та забезпечення в Україні; 

класифікацію систем пенсійного забезпечення країн світу за різними 

класифікаційними ознаками; характеристику структури системи пенсійного 

забезпечення України; існуючі модифікації розподільчої  та накопичувальної 

складової систем пенсійного забезпечення. Вміти: розраховувати орієнтовні 

розміри пенсій за державним пенсійним забезпеченням за заданими умовами; 

визначати оптимальну форму недержаного пенсійного забезпечення за 

вказаними умовами; здійснити аналіз характеру впливу параметричних 

або структурних змін  пенсійної системи держави на рівень життя населення. 

- Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС)  
126 год. / 3,5 кредити ЄКТС 

- Види робіт:  

Студенти виконують контрольні роботи за кожним змістовним модулем, а 

також домашні роботи за темами дисципліни.  

- Оцінювання:  

Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 

балів  (виступи на групових заняттях, контрольні та домашні роботи); 

підсумковий контроль – 30 балів (залік). 

 
Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Доповідь на групових заняттях  5 3 15 

Опитування на групових заняттях 5 3 15 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової контрольної 

роботи 

10 3 30 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Всього за змістовним модулем 2. 44 10 8   26 

Змістовний модуль 3.  Недержавні пенсійні системи. 

Тема 10.  Недержавні пенсійні 

фонди, їх роль і місце в національній 

пенсійній системі. 

9 2 1   6 

Тема 11.  Діяльність страхових 

компаній в системі пенс. 

забезпечення. 

7 2 1   4 

Всього за змістовним модулем 3. 16 4 2   10 

Всього за курсом. 126 24 24   78 



Викладач: Черненок Катерина Петрівна – доцент кафедри фінансів і 

кредиту, кандидат економічних наук, доцент. Має більше 25 опублікованих 

науково-методичних праць в українських та іноземних фахових виданнях. 

 


