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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального 

захисту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів  спеціальності «Економіка» за освітньо-професійною програмою 

«Управління персоналом і економіка праці».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інструменти та механізми 

соціального захисту різних категорій населення відповідно до законодавства 

України. 

Дисципліна «Системи і механізми соціального захисту»  є складовою 

частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за 

освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка 

праці». Даний курс поглиблює знання та навики майбутніх фахівців-

економістів в сфері соціального захисту населення, які закладені в 

дисциплінах «Економіка праці» та «Трудові договірні відносини». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 
 

Анотація 
Системи і механізми соціального захисту – це одна із базових навчальних 

дисциплін підготовки бакалаврів з управління персоналом і економіки праці. 

Вона забезпечує розвиток теоретичних знань та практичних навиків 

застосування інструментів соціального захисту різних категорій населення 

відповідно до чинного законодавства України.  

Ключові слова: соціальний захист, соціальне страхування, соціальна 

допомога, страхові виплати, єдиний соціальний внесок.  
    

 
Аbstract 

Systems and mechanisms of social protection - this is one of the basic training 

disciplines for the training of bachelors in personnel management and labor 

economics. It provides the development of theoretical knowledge and practical skills 

of using social protection instruments of different categories of the population in 

accordance with the current legislation of Ukraine. 

Key words: social protection, social insurance, social assistance, insurance 

payments, single social contribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

4,5 

Галузь знань 

05 

«Соціальні та 

поведінкові науки» 

обов’язкова 

Модулів - 2 
Спеціальність 051 

«Економіка» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 

2 

3-й 5-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 135 

Освітня програма 

 «Управління персоналом і 

економіка праці» 

6-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

24 год. 2 год. 

Практичні 
22 год. 10 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
89 год. 123 год. 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  

- -.  

Форма контролю: 

екзамен екзамен 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 52,0%; 

для заочної форми навчання – 10,0%.  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в формуванні системи 

знань у галузі соціального права, набутті практичних навиків призначення всіх 

видів соціальних виплат і допомог відповідно до чинного законодавства 

України.  

Основними завдання вивчення навчальної дисципліни «Планування і 

організація бізнесу» є: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⇒ набуття студентами сучасних знань з теорії соціальної політики та 

соціального захисту;  

⇒ формування системи знань щодо механізмів соціального захисту 

населення в ринкових умовах; оволодіння переліком, умовами та 

порядком призначення чинних соціальних виплат  в Україні (в т.ч. на 

страховій основі);  

⇒ розвиток самостійності та відповідальності у відстоюванні 

регламентованих державою прав і свобод людини у соціальній сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть: 
⇒ сутність, моделі та інструменти соціального захисту населення; 

⇒ суб’єкти, об’єкти, фінансові джерела соціального захисту; 

⇒ нормативно-правову базу соціального захисту населення в Україні; 

⇒ інструменти соціального захисту окремих верств населення. 

За результатами вивчення дисципліни студенти матимуть наступні 
компетенції (вміння): 
⇒ застосовувати нормативно-правові акти у соціальній сфері; 

⇒ призначати соціальні виплати за усіма видами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування в Україні (на випадок безробіття; у 

разі тимчасової втрати працездатності, професійного захворювання, 

смерті; у разі нещасного випадку на виробництві; у разі виникнення права 

на пенсію); 

⇒ застосовувати соціальні норми та гарантії соціального захисту 

працівників у соціально-трудовій сфері; 

⇒ призначати адресні та універсальні соціальні допомоги. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: 
СУТНІСТЬ, ОБ’ЄКТИ, СУБ’ЄКТИ, ФІНАНСОВЕ ТА НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  
 

Тема 1. Соціальний захист людини як система 
Сутність соціальної політики та соціального захисту. Об’єкти, суб’єкти  та 

принципи соціального захисту. Історія розвитку соціального захисту. 

Складові, функції та цілі соціального захисту. Універсальні та адресні 

соціальні допомоги. Соціальні виплати на страховій основі. Моделі 

соціального захисту.  

 

Тема 2. Нормативно-правове та фінансове забезпечення соціального 
захисту населення 

Сутність та значимість основних прав людини. Перелік соціальних прав 

громадян. Загальна декларація прав людини, Конституція як основні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нормативно-правові акти у сфері соціального захисту населення. Закони та 

основні підзаконні нормативно-правові акти у сфері соціального захисту 

населення в Україні. Соціальні стандарти та гарантії в Україні як основа 

нормативно-правового забезпечення соціального захисту. Прожитковий 

мінімум та порядок його встановлення. Мінімальна заробітна плата в Україні. 

Джерела фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні як важливе 

джерело соціальних виплат в умовах настання соціальних ризиків. Порядок, 

ставки та суб’єкти сплати єдиного соціального внеску в Україні. Сутність та 

форми благодійництва.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
 ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ, НОРМИ ТА ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ЗАЙНЯТИХ В ТРУДОВІЙ СФЕРІ 
 

Тема 3. Законодавчі основи та інструменти соціального захисту зайнятих 
в трудовій  сфері 

Сутність та основні складові механізму соціального захисту економічно 

активного населення (у розрізі адміністративно-правових, організаційно-

економічних та соціально-психологічних інструментів). Гарантії та норми в 

оплаті праці. Порядок розрахунку розміру оплати праці в період щорічної 

відпустки («відпускних»). Сутність та порядок оплати праці і компенсації 

витрат в період службового відрядження. Порядок індексації та компенсації 

заробітної плати в Україні.  

 

МОДУЛЬ 2 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ 

РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ   

 
Тема 4. Соціальний захист населення в умовах тимчасової втрати 

працездатності та у разі смерті, не пов’язаної із нещасним випадком на 
виробництві 

Сутність, суб’єкти та загальні засади реалізації соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності, професійного захворювання та смерті, не 

пов’язаної із нещасним випадком на виробництві. Види, порядок призначення 

та виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності («лікарняні»). 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами («декретні»). Допомога на 

поховання та соціальні послуги за соціальним страхуванням за відповідним 

соціальним страхуванням. Порядок розрахунку середньої заробітної плати для 

визначення розміру відповідних соціальних страхових виплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Соціальний захист населення від нещасних випадків на 
виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності 
 

Сутність, суб’єкти та загальні засади реалізації соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, що 

спричинили втрату працездатності. Соціальні виплати за відповідним  

загальнообов’язковим соціальним страхуванням. Порядок, умови призначення 

та виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності, часткової чи повної 

втрати працездатності, стійкої втрати працездатності, у разі смерті 

потерпілого в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання. Розрахунок середньої заробітна для призначення виплат за 

відповідним соціальним страхуванням.  

 
Тема 6. Соціальний захист населення в умовах безробіття 

 

Сутність, суб’єкти та загальні засади реалізації соціального страхування на 

випадок безробіття в Україні. Допомога по безробіттю як основний вид 

страхових виплат за відповідним соціальним страхуванням (умови 

призначення, порядок розрахунку розміру, терміни та тривалість виплати). 

Одноразова допомога по безробіттю для організації власної справи. Допомога 

по частковому безробіттю. Матеріальна допомога у період професійного 

навчання безробітних та допомога на поховання за відповідним видом 

соціального страхування.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ 
ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ  

 

 Тема 7. Соціальний захист пенсіонерів в Україні 
Структура та рівні пенсійної системи України. Суб’єкти добровільного та 

загальнообов’язквого державного соціального пенсійного страхування в 

Україні. Страховий стаж в пенсійній системі України. Пенсія за віком  у 

солідарній пенсійній системі: пенсійний вік, порядок та умови призначення, 

обмеження, умови підвищення розміру. Пенсія по інвалідності   у солідарній 

системі: умови, порядок та період призначення. Пенсія у зв'язку із втратою 

годувальника у солідарній системі: умови  та період призначення,  порядок 

розрахунку.  

 

Тема 8. Соціальний захист населення з низьким рівнем життя 
Соціальний захист населення з низькими доходами в житлово-комунальній 

сфері. Сутність, умови та порядок призначення субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг в Україні. Розрахунок розміру субсидії. Підстави для 

відмови у призначенні субсидії. Допомога малозабезпеченим сімям в Україні: 

сутність, умови та термін призначення, порядок розрахунку, обмеження. 

Соціальний захист населення, яке не має права на пенсію, та інвалідів.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

  

Назви змістових 

модулів і тем 

  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо- 

го 

у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Соціальний захист населення: сутність, об’єкти, суб’єкти, 

фінансове та нормативно-правове забезпечення 

Тема 1. Соціальний захист людини 

як система 
12 2 2 8 14 1 1 12 

Тема 2. Нормативно-правове та 

фінансове забезпечення 

соціального захисту населення 

16 2 2 12 13   1 12 

Змістовий модуль 2. Законодавчі основи, норми та гарантії соціального захисту 

зайнятих в трудовій сфері 

Тема 3. Законодавчі основи та 

інструменти соціального захисту 

зайнятих в трудовій  сфері 

28 6 6 16 25 1 4 20 

Всього модуль 1 56 10 10 36 52 2 6 43 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Соціальний захист населення в умовах соціальних ризиків в 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування  

Тема 4. Соціальний захист 

населення в умовах тимчасової 

втрати працездатності та у разі 

смерті, не пов’язаної із нещасним 

випадком на виробництві 

20 4 4 12 18   1 20 

Тема 5. Соціальний захист 

населення від нещасних випадків 

на виробництві та професійного 

захворювання, що спричинили 

втрату працездатності 

14 2 2 10 19   1 18 

Тема 6. Соціальний захист 

населення в умовах безробіття 
13 2 2 9 15   1 14 

Тема 7. Соціальний захист 

пенсіонерів в Україні 
18 4 2 12 17   1 15 

Тема 8. Соціальний захист 

населення з низьким рівнем 

життя 

14 2 2 10 14     13 

Всього модуль 2 79 14 12 53 83 0 4 80 

УСЬОГО 135 24 22 89 135 2 10 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Теми і зміст практичних занять 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Тема 1. Соціальний захист людини як система. Сутність, об’єкти, 

суб’єкти  та принципи соціального захисту. Відмінність між 

страховими соціальними виплатами та соціальними допомога ми.   
2 1 

2 

 

Тема 2. Нормативно-правове та фінансове забезпечення 
соціального захисту населення. Соціальні права. Законодавча 

основа соціального захисту населення в Україні. Соціальні стандарти 

та гарантії в Україні. Аналіз динаміки мінімальної заробітної плати 

та прожиткового мінімуму.  

2 1 

3 

Тема 3. Законодавчі основи та інструменти соціального захисту 
зайнятих в трудовій  сфері. Механізм соціального захисту 

зайнятих в трудовій сфері. Гарантії та норми соціального захисту 

зайнятих та їх практичне застосування.  

6 4 

4 

Тема 4. Соціальний захист населення в умовах тимчасової 
втрати працездатності та у разі смерті, не пов’язаної із нещасним 
випадком на виробництві. Види, порядок призначення та виплати 

допомоги з тимчасової втрати працездатності («лікарняні»). 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами («декретні»). Допомога 

на поховання та соціальні послуги за соціальним страхуванням за 

відповідним соціальним страхуванням. 

4 1 

5 

Тема 5. Соціальний захист населення від нещасних випадків на 
виробництві та професійного захворювання, що спричинили 
втрату працездатності. Порядок, умови призначення та виплати 

допомоги з тимчасової втрати працездатності, часткової чи повної 

втрати працездатності, стійкої втрати працездатності, у разі смерті 

потерпілого в результаті нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання. Розрахунок середньої заробітна для 

призначення виплат за відповідним соціальним страхуванням.  

2 1 

6 

Тема 6. Соціальний захист населення в умовах безробіття. 

Допомога по безробіттю як основний вид страхових виплат за 

відповідним соціальним страхуванням (умови призначення, порядок 

розрахунку розміру, терміни та тривалість виплати). Одноразова 

допомога по безробіттю для організації власної справи. Допомога по 

частковому безробіттю. 

2 1 

7 

Тема 7. Соціальний захист пенсіонерів в Україні. Пенсія за віком  

у солідарній пенсійній системі: пенсійний вік, порядок та умови 

призначення, обмеження, умови підвищення розміру. Пенсія по 

інвалідності   у солідарній системі: умови, порядок та період 

призначення. Пенсія у зв'язку із втратою годувальника у солідарній 

системі: умови  та період призначення,  порядок розрахунку.  

2 1 

8 

Тема 8. Соціальний захист населення з низьким рівнем життя. 
Сутність, умови та порядок призначення субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг в Україні. Допомога 

малозабезпеченим сім’ям в Україні: сутність, умови та термін 

призначення, порядок розрахунку. Соціальний захист населення, 

яке не має права на пенсію, та інвалідів.  

2 - 

Всього 22 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота 
 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання:  

Вид самостійної роботи Кількість годин 

Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год. /1 год. занять) 11 

Підготовка до контрольних заходів 

(6 год. на 1 кредит ЄКТС) 
27 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях 
51 

Всього 89 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п  

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. 
Соціальний захист людини як система. Становлення 
сучасних систем соціального захисту: історичний етап 
становлення.  

8 12 

2. 

Нормативно-правове та фінансове забезпечення 
соціального захисту населення.  Єдиний соціальний 
внесок: сутність та порядок сплати в Україні. 
Благодійництво як інструмент фінансування соціального 
захисту.  

12 12 

3. 

Законодавчі основи та інструменти соціального захисту 
зайнятих в трудовій  сфері. Таблиці індексації та робота з 
ними. Порядок корегування заробітної плати при розрахунку 
її середнього розміру для оплати праці в період відпусток. 

16 20 

4. 

Соціальний захист населення в умовах тимчасової 
втрати працездатності та у разі смерті, не пов’язаної із 
нещасним випадком на виробництві. Соціальні виплати у 
разі вагітності та пологах для різних категорій жінок та у разі 
захворювання дітей.  

12 20 

5. 

Соціальний захист населення від нещасних випадків на 
виробництві та професійного захворювання, що 
спричинили втрату працездатності. Порядок корегування 
заробітної плати при розрахунку її середнього розміру для 
призначення виплат за соціальним страхуванням від 
нещасних випадків на виробництві.  

10 18 

6. 

Соціальний захист населення в умовах безробіття. 
Одноразова допомога по безробіттю для організації власної 
справи. Допомога по частковому безробіттю. 

9 14 

7. 
Соціальний захист пенсіонерів в Україні. Пенсійна 
система України та її рівні. Обмеження пенсійних виплат.  

12 15 

8. 
Тема 8. Соціальний захист населення з низьким рівнем 
життя. Підстави для відмови у призначенні субсидії та 
допомоги малозабезпеченим сім’ям.   

10 13 

Всього 89 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За результатами самостійного вивчення дисципліни студенти заочної 

форми навчання здають звіт з самостійної роботи. Він охоплює основні теми 

навчальної дисципліни і зорієнтований на закріплення студентами 

теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни, та набуття 

практичного досвіду їх використання у професійній діяльності. Звіт з 

самостійної роботи студенти заочної форми навчання виконують у 

відповідності до методичних рекомендацій для практичних занять та  

самостійного вивчення дисципліни «Системи і механізми соціального 

захисту» для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми 

«Управління персоналом і економіка праці» (шифр 06-05-62).  

 
8. Методи навчання 

 
При викладанні навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального 

захисту» використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання із застосуванням : 

→ лекцій у формі діалогу та презентаційного відображення; 

→ опорного роздаткового матеріалу;  

→ завдань для вирішення практичних вправ та задач; 

→ тестування. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

→ мультимедійна презентація лекційного матеріалу за окремими темами; 

→ друковані роздаткові матеріали. 

 
9. Методи контролю 

 
Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 

підсумкового  контролю знань за ЄКТС.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

→ виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

→ глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних 

джерелах; 

→ вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

→ характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

→ вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

→ вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими 

критеріями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0% завдання не виконано; 

40% 

завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт 

підготовлено недбало; 

60% 

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не 

достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 

вимог; 

80% 
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

денної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 

→ поточне тестування у вигляді  контрольних завдань; 

→ підсумкове тестування. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

заочної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання 

знань: 

→ оцінювання індивідуально-дослідного завдання; 

→ підсумкове тестування. 

При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-

бальна шкала оцінювання. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 6 14 8 6 8 8 5 40 100 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою  

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 

1. Конспект лекцій (на електронному та паперовому носії); 

2. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійного вивчення 

дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для студентів 

спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом і 

економіка праці» (шифр 06-05-62).  

3. Файли мультимедійної презентації. 

4. Друкований роздатковий матеріал. 

 

12. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Шевчук П. Соціальна політика. - Львів, 2005. – 400с.  

2. Социальная политика: Учебник / Под общ. Ред. Н.А.Волгина.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2003.- 736с. 

3. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посбіник. – К.: 

КНЕУ, 2000. – 456с.  

Допоміжна 
1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-

08 

2. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2017-14 

3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття»  від 11.01.2001 N 2213-III  / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.help/law/1533-III/. 

4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» від 01.01.2011 № 1105-XIV / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1105-14/ed20110101. 

5. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

від 28.12.2014 № 77-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/77-19. 

6. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1058-15 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

3. Міністерство соціальної політики / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.msp.gov.ua/ 

4. Пенсійний фонд України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.pfu.gov.ua/ 

5. Фонд соціального страхування України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


