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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Вибіркова
Семестр 8
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 1
Лекції, годин 20
Практичні/ семінарські, годин 10
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 60
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 2
самостійної роботи студента 4
Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - надання знань про сутність і механізм проведння реформ системи 
пенсійного забезпечення в Україні; формування у студентів теоретичної і 
нормативної бази, необхідної для вільного володіння практикою реформування 
пенсійної системи, аналізу напрямків та оцінки ефективності соціальної політики в 
сфері пенсійного забезпечення України.

Завдання - закласти основи спеціальних знань у студентів напряму 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Пенсійний Фонд», які 
будуть у майбутньому так чи інакше причетними до функціонування системи 
пенсійного страхування.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Передумови реформування пенсійної системи України 

Тема 1. Зміст пенсійного забезпечення в 
Україні та напрямки його реформування 4 1 1 2

Тема 2. Необхідність реформування 
пенсійної системи України 4 1 1 2

Тема 3. Реформування пенсійного 
забезпечення і державної соціальної 
допомоги

7 1 1 5

Тема 4. Правові основи здійснення
пенсійної реформи в Україні 8 2 1 5

Разом за 1 змістовим модулем 23 5 4 14

Змістовий модуль 2. Порядок проведення пенсійної реформи в Україні 
Тема 5. Механізм впровадження 
пенсійного реформування в Україні 10 3 1 6

Тема 6. Реформування системи 
загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування України

9 2 1 6

Тема 7. Реформування і розвиток
недержавного пенсійного забезпечення 9 2 1 6

Разом за 2 змістовим модулем 28 7 3 18

Змістовий модуль 3. Зарубіжний досвід реформування пенсійної системи
Тема 8. Проблеми реформування 
пенсійного забезпечення  в Російській
Федерації

9 2 7

Тема 9. Польська пенсійна реформа -
корисний досвід для України 10 2 1 7

Тема 10. Реформування системи 
пенсійного забезпечення в Угорщині 10 2 1 7

Тема 11. Досвід фінансування
соціального захисту у ФРН 10 2 1 7

Разом за 3 змістовим модулем 39 8 3 28
Усього годин 90 20 10 60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1
Семінар – розгорнута бесіда 
Зміст пенсійного забезпечення в Україні та напрямки його 
реформування 

1

2 Семінар – дискусія 
Необхідність реформування пенсійної системи України 1

3
Семінар – дискусія 
Реформування пенсійного забезпечення і державної соціальної 
допомоги

1

4 Семінар запитань і відповідей 
Правові основи здійснення пенсійної реформи в Україні 1

5 Семінар запитань і відповідей 
Механізм впровадження пенсійного реформування в Україні 1



6
Семінар запитань і відповідей 
Реформування системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування України

1

7 Семінар запитань і відповідей 
Реформування і розвиток недержавного пенсійного забезпечення 1

8
Семінар – розгорнута бесіда 
Проблеми реформування пенсійного забезпечення  в Російській 
Федерації

0

9 Семінар – дискусія 
Польська пенсійна реформа - корисний досвід для України 1

10 Семінар запитань і відповідей 
Реформування системи пенсійного забезпечення в Угорщині 1

11 Семінар запитань і відповідей 
Досвід фінансування соціального захисту у ФРН 1

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3 Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок
4 Систематизація вітчизняного та зарубіжного законодавчо-нормативного поля 

з метою аналізу сучасного стану та проблем реформування пенсійної системи.
5 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль1. Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту 
місцевих фінансів

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Зміст пенсійного 
забезпечення в 
Україні та 

напрямки його 
реформування 

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань: Місце, функції та 
етапи розвитку пенсійного забезпечення в Україні. 
Принципи фінансового забезпечення діяльності 
Пенсійного фонду України. Об’єктивна необхідність 
реформування пенсійної системи України, правове 
регулювання основних етапів пенсійної реформи. 
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

 Фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – дискусія 
Необхідність 
реформування 

пенсійної системи 
України

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань: Вплив пенсійної 
реформи на рівень життя населення. Напрямки 
реформування пенсійної системи. Проблеми 
реформування пенсійної системи України в сучасних 
умовах євроінтеграції. Вплив соціально-економічних 
чинників на стан реформування пенсійної системи в 
Україні.  
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень 

Семінар – дискусія 
Реформування 
пенсійного 

забезпечення і 
державної 
соціальної 
допомоги

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Передумови 
здійснення пенсійної реформи в Україні. Головні 
завдання пенсійної реформи в Україні. Принципи 
загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування в Україні. 
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень 

Семінар запитань і 
відповідей 

Правові основи 
здійснення 

пенсійної реформи 
в Україні

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Нормативно-
правове регулювання процесу реформування пенсійної 
системи. Законодавча та нормативно-правова база 
загальнообов’язкового державного пенсійного стра-
хування.  Законодавче забезпечення діяльності недер-
жавних пенсійних фондів.  Зв'язок пенсійного законода-
вства з іншими нормами права. 
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
фронтальне та  
індивідуальне 
опитування

Змістовий модуль 2. Порядок проведення пенсійної реформи в Україні 

Семінар запитань і 
відповідей 
Механізм 

впровадження 
пенсійного 

реформування в 
Україні

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Напрямки дій 
Кабінету Міністрів України по реформуванню 
пенсійної системи. Етапи реформування пенсійної 
системи. 
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
фронтальне та  
індивідуальне 
опитування



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і 
відповідей 

Реформування і 
розвиток 

недержавного 
пенсійного 
забезпечення

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Характеристика 
суб'єктів системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування України. Порядок нарахування 
страхових внесків. Організація персоніфікованого 
обліку у пенсійній системі. 
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
фронтальне та  
індивідуальне 
опитування

Семінар запитань і 
відповідей 

Реформування і 
розвиток 

недержавного 
пенсійного 
забезпечення

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Сутність та 
призначення системи недержавного пенсійного 
забезпечення. Характеристика суб’єктів недержавного 
пенсійного забезпечення. Недержавне пенсійне 
забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами. 
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
фронтальне та  
індивідуальне 
опитування

Змістовий модуль 3. Зарубіжний досвід реформування пенсійної системи

Семінар – 
розгорнута бесіда 

Проблеми 
реформування 
пенсійного 

забезпечення  в 
Російській 
Федерації

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Передумови 
проведення пенсійної реформи. Основні цілі, завдання 
та напрямки пенсійної реформи. Три складові трудової 
пенсії в новій пенсійній моделі. Відмінності нової 
пенсійної системи від старої. Персоніфікований облік. 
Управління коштами пенсійних заощаджень.  
Пенсійний фонд Російської Федерації.  Недержавні 
пенсійні фонди.  Контроль за збереженням коштів 
пенсійних заощаджень.  Сучасний стан пенсійної 
системи. Оцінка її ефективності. Недоліки запущеної 
пенсійної реформи. 
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень

Семінар – дискусія 
Польська пенсійна 

реформа - 
корисний досвід 
для України

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Основні заходи з 
реформування пенсійної системи у Польщі. 
Найголовніші здобутки Польської пенсійної системи.  
Сучасний стан пенсійної системи. Оцінка її 
ефективності. Фінансове забезпечення пенсійної 
реформи в Польщі та її проблеми. Потенційні недоліки 
польської пенсійної системи. 
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень

Семінар запитань і 
відповідей 

Реформування 
системи 

пенсійного 
забезпечення в 
Угорщині

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Н10.1. 
Передумови здійснення пенсійної реформи в 
Угорщини. Напрями здійснення пенсійної реформи в 
Угорщині у 90-х роках XX ст. та на початку XXI ст.  
Гарантії та регулювання діяльності в накопичувальній 
системі.  Недоліки і здобутки реформування пенсійної 
системи Угорщини.  Стан пенсійної системи на даний 
час. Оцінка її ефективності.    
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

 Фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і 
відповідей 
Досвід 

фінансування 
соціального 

захисту у ФРН

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Форми 
соціального захисту у ФРН. Особливості пенсійної 
реформи у ФРН. Корпоративне пенсійне забезпечення.  
Поліпшення пенсійного забезпечення незаможних 
верств населення. "Війна" поколінь у ФРН. Пакет 
заходів щодо пенсійної реформи 2014 року. Умови 
виходу на пенсію та її оформлення.  
Джерела [1, 2, 18,26]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

 Фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

7. Результати навчання

1 Знання сутності, передумов та необхідності реформування пенсійної системи України
3 Здатність аналізувати законодавчу базу проведення реформ у пенсійній системі
4 Вміння застосовувати  основні норми пенсійного забезпечення
5 Знання про зарубіжний досвід з питань проведення пенсійних реформ

6 Уміння розробляти прогнози можливих наслідків та організаційні підходи до реформування 
пенсійної системи України

7

Уміння проводити моніторинг виконання державних проектів у сфері удосконалення 
пенсійного забезпечення, цільових перспективних програм та комплексних заходів, аналіз 
звітів про виконання планових показників розвитку пенсійної системи країни, роботи 
міжнародних та вітчизняних структур, аналітичних довідок, пропозицій, доповідей для 
прийняття виважених рішень в дані сфері

8
Уміння організовувати своєчасне виконання зобов'язань перед міжнародними партерами, 
виходячи з чинного законодавства, використовуючи механізми співпраці з банками, стра-
ховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими установами 

9 Вміння аналізувати фінансові показники в частині фінансового забезпечення реформ 
пенсійної системи всіх рівнів та використання видаткової її частини

10 Вміння оцінювати інвестиційні можливості  накопичувальної пенсійної системи 

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 

9. Методи оцінювання
Залік.



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-
мованості компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення Заліку: 
на протязі семестру (100 балів).

Вид роботи/бали
№ теми 

практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. 
Тема 1 2 2 4 8

Тема 2 2 2 4 8

Тема 3 2 2 4 8

Тема 4 2 5 4 11
Разом 
змістовий 
модуль 1

8 11 16 35

Змістовий модуль 2.
Тема 5. 2 5 4 11

Тема 6. 2 3 4 9

Тема 7. 2 3 4 9
Разом 
змістовий 
модуль 1

6 11 12 29

Змістовий модуль 3.
Тема 8. 2 3 4 9

Тема 9. 2 3 4 9

Тема 10. 2 3 4 9

Тема 11. 2 3 4 9
Разом 
змістовий 
модуль 3

8 12 16 36

Всього 22 34 44 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1 Реформування пенсійної системи України [Текст] : конспект лекцій / Г.М.
Александрова; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2015. – 147  с.

2 Організація роботи пенсійного фонду України [Текст] : конспект лекцій / 
Г.М. Александрова; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2015. – 204 с.

3
Закони України Про Державний бюджет України на поточний рік.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4 1?pf3511=52941. 

4
Податковий кодекс України від 2.12.2010р. № 2755- VI//»Голос України» вiд 
04.12.2010 - № 229, (№ 229-230) зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

5
Александрова Г. М. Фінансово-економічні й соціальні фактори та наслідки
впровадження пенсійної реформи в Україні [Текст] / Г. М. Александрова //
Молодий вчений, 2016. — №3(30) - с. 685, С.4-8.

6
Александрова Г.М. До питання регулювання оподаткування недержавних 
пенсійних фондів в України [Текст] / Г. М. Александрова // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету, 2016. - № 15. – 171 с., С. 86-91. 
http://vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/15-2016

7
Александрова Г. М. Аналіз сучасного стану особистого страхування в Україні
[Текст] / Г. М. Александрова Д.В.Мулеса // Молодий вчений, 2016. — №3(30)
- с. 685, С.8-11.

8 Александрова Г.М. Сучасний стан пенсійної системи України // Молодий 
вчений. – 2016.  - № 6 (33). - 500 с., 98-92. 

9
Александрова Г.М. Вплив політичних еліт на вибір напряму розвитку 
пенсійної системи країни [Текст] / Г. М. Александрова // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету, 2016. - № 19. – 151 с., С. 112-117.

10
Александрова Г.М. Проблемні питання  фінансового стану недержавних
пенсійних фондів: досвід зарубіжних країн та України [Текст] / Г. М.
Александрова// Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». м.
Мукачево — №2, 2016 р., с. 798, С.500-507.

11
Александрова Г.М. Вплив чинників на стан солідарної системи пенсійного 
забезпечення в Україні [Текст] / Г. М. Александрова // Глобальні та
національні проблеми економіки, 2016. – № 10.  –  с. 1051, С.720-724. http://
global-national.in.ua/archive/10-2016/10-2016.pdf

Допоміжна 

12 Соловйов А.К. Фінансова система державного пенсійного страхування в
Росії. - М..: Фінанси і статистика, 2011.

13 Фонд социальной защиты населения Республики Бєларусь [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.ssf.gov.by

14
Зарубіжний і вітчизняний досвід регулювання пенсійної системи / / Т.Є.
Зирянова, К.М. Кіт, "Бухгалтерський облік в бюджетних і некомерційних
організаціях", N 2, січень 2010 р. 

15 Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн. — К., 2010.
16 Сокуренко В. В. Концепція соціальної держави / В. В. Сокуренко // Наук.

вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2010. 
17 Яременко Г. Я. Основные направления реформы пенсионного обеспечения :

мировой опыт / Г. Я. Яременко // Проблемы прогнозирования. — 2009.

18
Зайчук Б.О., Зарудний О.Б., Березіна С.Б., Александров В.Т., С.М.Недбаєва.
Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навчальний курс. – 
Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 256 с. 



Інформаційні ресурси 

19 Кабінет Міністрів України — http://www.kmu.gov.ua
20 Міністерство фінансів України — http://www.minfin.gov.ua
21 Державний комітет статистики України — http://www.ukrstat.gov.ua/
22 Журнал «Актуальні проблеми економіки» — http://www.eco-science.net/
23 Журнал «Економіка і держава» — www.economy.in.ua
24 Журнал «Фінанси України» — www.minfin.gov.ua/Законодавство України.

Режим доступу:   http://rada.gov.ua 
25 Сайт Міжнародної організації праці : [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : www.slo.org
26 Журнал «Фінанси України» — www.minfin.gov.ua/


