
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 
Кафедра банківського і страхового бізнесу 

 
 
 
 

Затверджено 
На засіданні кафедри банківського і  
страхового бізнесу  
економічного факультету  
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
(протокол № ____ від _______ 2021 р.) 
 
 
Завідувач кафедри  
___________________проф. Реверчук С. К.  

 
 
 

Силабус з навчальної дисципліни 

«Соціальний захист молоді», 

що викладається в межах ОПП першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти для вибіркових здобувачів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів 2021 р. 



2 
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2021‒2022 навчального року 

 
 

Назва дисципліни Соціальний захист молоді 
Адреса викладання 

дисципліни 
Львів, проспект Свободи буд  18. Економічний факультет 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет,  
кафедра банківського і страхового бізнесу 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Н/З 

Викладачі курсу Яворська Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор 
кафедри банківського і страхового бізнесу  

Контактна інформація 
викладачів 

tetyana.yavorska@lnu.edu.ua 
 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Кафедра банківського і страхового бізнесу, економічний факультет. 
Львів, проспект Свободи 18, кім. 302. 
Також можливі он-лайн консультації через Microsoft Teams або 
Google Zoom. Для погодження часу он-лайн консультацій необхідно 
писати на електронну пошту викладача або дзвонити на кафедру. 

Сторінка курсу  
Інформація про 

дисципліну 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
теоретичні знання про сутність, механізми соціального захисту 
молодих людей та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і 
ефективно використовувати одержані навики у житті. Тому у курсі 
представлено як огляд концепцій соціального захисту, так і 
інструментів, які потрібні для формування передумов та подальшого 
оцінювання.  

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Соціальний захист молоді» є дисципліною вільного 
вибору студентів 3 курсу для загальної програми підготовки 
бакалавра, яка викладається в 6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою вивчення дисципліни вільного вибору студента «Соціальний 
захист молоді» є оволодіння теоретичними знаннями та практичними 
навичками з основ соціального захисту, формування моделі 
особистого захисту . 
Цілі вивчення дисципліни: з’ясування сутності та принципів 
соціального захисту молоді; вивчення соціальних ризиків та засад їх 
оцінювання;  обгрунтування основ соціального приватного захисту; 
дослідження пенсійного забезпечення; аналіз державних соціальних 
гарантій для молоді; дослідження соціальних проєктів для молоді.  
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Література для 
вивчення дисципліни 

Основна література:  
1. Білик О. І. Механізми регулювання та інструменти оцінювання 
соціальних ризиків :монографія /О.І. Білик ; Міністерство освіти і 
науки України, Національний університет "Львівська політехніка". 
Львів : Растр-7, 2020. 394 с. 
2. Малюга, Л. Ю. Теоретико-правові основи адаптації соціального 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
:монографія /Л.Ю. Малюга ; Міністерство освіти і науки України, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Херсон 
: Гельветика, 2019. 405 с. 
3. Ялдин, І. В. Соціальний захист та пенсійне забезпечення в Україні 
:навчальний посібник. Харків : Мераш Publisher : О.А. 
Мірошниченко, 2019.  174 с.  
4. Забезпечення соціального захисту населення в контексті активізації 
євроінтеграційних процесів /[В.М. Нижник ... [та ін.] ; за науковою 
редакцією В.М. Нижника]. Хмельницький : ХНУ, 2017. 578 с.  
5. Світовий досвід боротьби із шахрайством при отриманні 
соціальної допомоги :уроки для України /[підготувала : Олександра 
Бетлій] ; Financial and economic analysis office in the VRU (FEAO). 
Київ : О.О. Лопатіна, 2017.  49 с.  
6. Бурлака  О. С. Соціальний захист сім'ї, дитинства, материнства та 
батьківства в Україні :теоретико-правові проблеми : монографія /О.С. 
Бурлака. Харків : В справі, 2016.  447 с. 
7. Хмелярчук, М. І. Зайнятість і соціальний захист молоді 
:монографія /М.І. Хмелярчук ; Національна академія наук України, 
Інститут регіональних досліджень, Національний банк України ... [та 
ін.]. Львів : ЛБІ НБУ, 2003. 155 с.  
8. Шалієвська Л. І. Пенсійне забезпечення в системі економічної 
безпеки держави: монографія. Львів: Растр-7, 2020. – 196 с.  
 

Тривалість курсу 90 год. 
Обсяг курсу Денна: 32 годин аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент повинен:  
знати:  
− предмет, структуру та головні поняття курсу; 
− сутність та ознаки соціального захисту; 
− принципи соціального захисту; 
− види соціальних ризиків; 
− основні підходи щодо соціального приватного захисту; 
− види пенсійного забезпечення та їх особливості.  
вміти: 
− застосовувати набуті теоретичні знання соціального захисту молоді  

для аналізу  змісту та якості соціальної політики в країні; 
− •застосовувати теоретичні та емпіричні методи соціологічного 

аналізу для дослідження, аналізу, оцінки стану та тенденцій 
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розвитку системи соціального захисту молоді; 
− самостійно розробляти соціальні програми, формувати шляхи 

вдосконалення існуючої соціальної політики; 
− застосовувати методику організації соціологічних досліджень 

у сфері соціального захисту.  
Ключові слова Соціальний захист, молодь, страхові компанії, соціальні ризики, 

пенсія, пенсійне забезпечення 
Формат курсу Очний  

Очна форма навчання передбачає постійний особистий контакт 
науково-педагогічного працівника та студента, що забезпечує 
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 
форми навчання зобов’язані відвідувати лекційні заняття згідно з 
розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 
робочою програмою. 

Теми Додаток. Схема курсу. 
Підсумковий 

контроль, форма 
Залік в кінці 6 семестру 
тестовий/комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з навчальних 
дисциплін, а саме “Макроекономіка”, “Страхування”, розуміння 
загальної фінансової та економічної термінології. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття, науково-пошукові роботи, 
дискусії. 

Необхідне обладнання Для викладу курсу необхідно використовувати таке обладнання: 
ПК/Мак, планшет, смартфон або інший мобільний пристрій, 
проектор;  
Програмне забезпечення: пакет програм Microsoft Office або аналог, 
Prezi, ПЗ для доступу в мережу Інтернет та для роботи з 
презентаціями. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  
• практичні: 60% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 60 
• контрольні заміри (модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 40 
Підсумкова максимальна кількість балів 100 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 
видів письмових робіт (пошукові роботи та модулі), вирішення кейсу.  
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 
їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 



5 
 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 
чи обману.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 
всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 
Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 
і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання на залік 1. Поняття та мета соціального захисту. 
2. Поняття соціальної безпека людини.  
3. Три складові системи соціального захисту: соціальна допомога; 
страхування; соціальна справедливість. 
4. Особливості структури та функціонування системи соціального 
захисту за різних  економічних систем. 
5. Цілі та функції політики соціального захисту. 
6. Види соціальних ризиків.  
7. Insuretech та соціальні ризики.  
8. Особливості соціального партнерства.  
9. Складові соціального захисту.  
10. Соціальне партнерство.  
11. Соціальні проєкти для молоді.  
12 Страхування життя та його види. 
13. Мікрострахування та соціальні ризики.  
14. Страховий стаж та пенсія.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 
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Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 
(заняття) лекція, 

самостійна, 
дискусія, групова 

робота) 

Література. 
Ресурси в 
інтернеті 

Завдання, 
год Те

рм
ін

 
ви

ко
на

нн
я 

1  Тема 1. Сутність та функції 
соціального захисту.  
Сутність соціального захисту. 
Характеристика основних 
складових соціального захисту. 
Об’єкти та суб’єкти соціального 
захисту.  Показники рівня 
соціального захисту молоді.  

Лекція 1-8 2 - 

2  Тема 1. Сутність та функції 
соціального захисту. 

Практичне  
заняття. 
Робота з 

літературними та 
інтернет-джерелами 

   

3  Тема 2. Соціальні ризики.   
Сутність ризику, загрози, 
небезпеки. Соціальні ризики та їх 
ознаки. Види соціальних ризиків.  
Соціальна допомога: основні 
поняття, способи адресування. 
Види соціальних допомог та 
механізми реалізації 
соціальних програм. Insuretech 
та страхові ризики. Big data у 
оцінці ризиків. 

Лекція 1-8 2 - 

4 Тема 2. Соціальні ризики Практичне  
заняття. 
Робота з 

літературними та 
інтернет-джерелами 

   

5.  Тема 3.Соціальний приватний 
захист.  
Захист життя та здоров’я особи. 
Страховий захист життя.  Види 
страхування життя. Страхові 
продукти життя для 
корпоративних клієнтів. 
Мікрострахування.  Соціальний 
захист здоровя особи. 
Страхування у разі настання 
нещансого випадку. Система e-
health.  

Лекція 1-8 2 - 

6.  Тема 3.Соціальний приватний 
захист.  
 

Практичне  
заняття. 
Робота з 

літературними та 
інтернет-джерелами 
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7.  Тема 3.Соціальний приватний 
захист.  
Захист життя та здоров’я особи. 
Страховий захист життя.  Види 
страхування життя. Страхові 
продукти життя для 
корпоративних клієнтів. 
Мікрострахування.  Соціальний 
захист здоровя особи. 
Страхування у разі настання 
нещансого випадку. Система e-
health. 

Лекція 1-8 2  

8.  Тема 3.Соціальний приватний 
захист.  

Практичне 
заняття. 
Робота з 

літературними та 
інтернет-джерелами 

   

9.  Тема 4. Пенсійне забезпечення 
Сутність та ознаки пенсійного 
забезпечення. Субэєкти системи 
пенсійного забезпечення. 
Загальнообовязкове пенсійне 
забезпечення в Україні. 
Недержавне пенсійне 
забезпечення та його ознаки. 
Реформування накопичувальної 
складової державного пенсійного 
забезпечення 

Лекція 1-8   

10  Тема 4. Пенсійне забезпечення Практичне 
заняття. 
Робота з 

літературними та 
інтернет-джерелами 

   

11.. Тема 4. Пенсійне забезпечення 
Сутність та ознаки пенсійного 
забезпечення. Субэєкти системи 
пенсійного забезпечення. 
Загальнообовязкове пенсійне 
забезпечення в Україні. 
Недержавне пенсійне 
забезпечення та його ознаки. 
Реформування накопичувальної 
складової державного пенсійного 
забезпечення 

Лекція 1-8  - 

12.  Тема 4. Пенсійне забезпечення 
 

Практичне  
заняття. 
Робота з 

літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,4,5,6,7,8   

13 Тема 5. Соціальний захист 
окремих категорій молодих 

Лекція 1-8 2 - 
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людей 
Види окремих категорій молодих 
людей. Основні гарантії для 
окремих категорій  молодих осіб. 
Державні стандарти та гарантії.  
Диференційований підхід 
щодо вибору форм і заходів 
підтримки і захисту соціально 
вразливих категорій 
населення.  

14 Тема 5. Соціальний захист 
окремих категорій молодих 
людей 

Практичне  
заняття. 
Робота з 

літературними та 
інтернет-джерелами 

1-8  - 

15 Тема 6.  Соціальні проєкти для 
молоді.  
Сутність соціальних проєктів. 
Види соціальних проєктів для 
молоді. Держава та проєкти для 
молоді. Приватні соціальні 
проєкти.  

Лекція 1-6   

16 Тема 6.  Соціальні проєкти для 
молоді.  
 

Практичне  
заняття. 
Робота з 

літературними та 
інтернет-джерелами 

1-6 2 - 

 
 


