
 

Дисципліна Система пенсійного страхування 

Рівень ВО Другий (магістерський ) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Система пенсійного 

страхування» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Фінансовий 

менеджмент», «Соціальне страхування», «Страховий 

менеджмент»,  

Що буде вивчатися Сутність і роль системи пенсійного страхування, формування 

пенсійної системи України, правове регулювання системи 

пенсійного страхування, характеристика солідарної пенсійної 

системи, особливості функціонування недержавного пенсійного 

забезпечення, необхідність і умови використання 

накопичувального пенсійного страхування, зарубіжний досвід 

використання системи пенсійного страхування, основні етапи 

проведення пенсійної реформи, пріоритети розвитку системи 

пенсійного страхування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість оволодіти знаннями 

опрацювати і реалізовувати управлінські рішення з комплексу 

питань, що забезпечують раціональне формування й ефективне 

використання потенціалу страховиків та їх об’єднань, спрямоване 

на гармонізацію інтересів споживачів страхових послуг, власників 

і персоналу компаній, страхових посередників та держави. 

Предметом дисципліни є фінансові відносини, що виникають у 

процесі формування пенсійної системи держави з використанням 

принципів пенсійного страхування. Завданням дисципліни є 

підготовка магістрів з фінансів, які повинні знати теорію і 

методологію формування національної пенсійної системи, 

нормативно – правову базу пенсійного страхування, вміти 

аналізувати основні ланки пенсійної системи, визначати рівень 

пенсій громадян, їх основні види, можливості і особливості 

збереження пенсійних активів накопичувальних пенсійних 

програм, використовувати зарубіжний досвід системи пенсійного 

страхування. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Вивчення дисципліни «Система пенсійного страхування» формує 

у студентів здатність  проведення досліджень  на відповідному 

рівні;  можливість спілкуватися з представниками різних 

професійних груп та у міжнародному контексті; навички 

використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з різних джерел та 

прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей 

рухатися до спільної мети, працювати в команді; діяти на основі 

етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння 

виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї, здатність 

до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, 

синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та 

процесами.  

Засвоєння матеріалу  з даної навчальної дисципліни дасть 

можливість студентам обирати та використовувати концепції, 



методи та інструментарій формування пенсійної моделі держави, 

у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів, 

встановлювати критерії, за якими пенсійна система визначає 

подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні  стратегії та плани; ефективно використовувати та 

розвивати людські ресурси в організації; створювати та 

організовувати ефективні комунікації в процесі управління 

основними ланками пенсійної системи; аналізувати й 

структурувати проблеми пенсійної системи, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; 

розробляти заходи щодо реформування пенсійної системи; 

планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати 

наукових робіт до оприлюднення. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності); 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

спеціальні  

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 



 

 


