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ВСТУП 
 

            Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення загальних 

закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, 

розгляд основних понять юриспруденції. Курс охоплює такі важливі й 

актуальні питання як законність і правопорядок, правопорушення і юридична 

відповідальність, правова дисципліна і правова культура. У рамках курсу 

простежується історія розвитку української державності, розглядаються 

проблеми розбудови демократичної, правової держави в Україні. Також 

розглядаються окремі галузі права України та найважливіші нормативні акти 

чинного законодавства, вивчається зміст Конституції України, її 

найважливіші положення щодо закріплення основ державного та суспільного 

ладу України. 

             Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Правознавство» є складовою 

частиною циклу дисциплін для підготовки студентів за різними 

спеціальностями. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 

ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Історія України», «Основи 

правознавства», «Трудове право»,«Адміністративне право». Цілеспрямованої 

роботи над вивченням спеціальної літератури і нормативних актів, активної 

роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 

поставлених задач. 

            Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 

вищої освіти України.  

 
 

Анотація  
           Навчальна дисципліна  "Правознавство" спрямована сформувати 

правовий світогляд майбутніх фахівців, виробити систему правових уявлень, 

переконань та навичок правомірної поведінки, збагатити теоретичні уявлення 

про поняття та категорії, які використовує правова наука; має на меті не 

тільки дати необхідні знання, а й навчити правильно використовувати 

правові норми при виконанні відповідних ролей у суспільстві - як у 

наступній професійній діяльності, так і в особистому житті. Адже сьогодні 

однією з найважливіших проблем у правовій галузі є низький рівень або 

навіть відсутність правової культури, що призводить до значних негативних 

наслідків у нашому суспільстві. Саме тому, особливо в сучасних умовах, 

вивчення і засвоєння студентами зазначеного предмету набуває особливе 

значення, сприяє опануванню загально цивілізаційних цінностей, 

формуванню необхідного рівня правової та політичної культури, виробленню 

навичок електоральної поведінки, оволодінню механізмами свідомої 

реалізації себе у правовому та політичному житті. 

Ключові слова: право, держава, політика, виконавча влада, 

президент, Верховна Рада України, громадянин, правовий захист, 

представник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The educational discipline "Law" aims at forming the legal outlook of 

future specialists, developing a system of legal representations, beliefs and skills of 

lawful conduct, enriching the theoretical concepts of the concept and categories 

that use legal science; is intended not only to give the necessary knowledge, but to 

learn to use the law correctly when performing the corresponding roles in society - 

both in the next professional activity and in personal life. Today, one of the most 

important problems in the legal field is the low level or even lack of a legal culture, 

which leads to significant negative consequences in our society.  

That is why, especially in modern conditions, the study and mastering of the 

subject by the students acquires special significance, contributes to the mastery of 

the general civilization values, the formation of the necessary level of legal and 

political culture, the development of electoral behavior skills, the mastery of 

mechanisms for conscious realization of oneself in legal and political life. 

Key words:  law, state, politics, executive power, president, parliament, 

citizen, legal protection, representative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

- 

Нормативна 

(за вибором) 

Спеціальність 

Всі 

спеціальності 

НУВГП 

 

Модулів – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік 

підготовки: 

1-4 курс 

Рік підготовки:  

 

Змістових модулів 

– 2 

 

 

Семестр: 1-

8 семестр 

 

Семестр: 

 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

 

Лекції –  

16 год. 

 

Лекції  

 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

Практичні - 

14 год. 

 

Практичні-  

 

Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 

5 

 

 

Рівень вищої  

освіти - бакалавр 

 

Лабораторні - -год. 

 

Самостійна 

робота – 

60 год. 

 

Самостійна 

робота  

 

Індивідуальні завдання - - 

год. 

 

 

Форма контролю - залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 36% до 64%; 

заочної форми навчання – 9 % до 91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІННИ 
«ПРАВОЗНАВСТВО» 

2.1. Мета навчальної дисципліни «Правознавство» полягає 

формування в студентів розуміння права як відкритої системи, що  базується 

на  невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. 

Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з 

понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток 

правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, 

умінь та навичок. 

 

2.2. Завданням курсу є  засвоєння студентами знань про державу і 

право,  розуміння та усвідомлення їх в певній системі; усвідомлення тісного 

зв’язку між правовими знаннями і суспільними відносинами, розуміння 

системи загальнолюдських принципів і цінностей, відображених у 

Конституції  та законах України, правової системи в цілому; виховання 

студентів у дусі прав людини, поваги до людської гідності, розуміння зв’язку 

між правами і обов’язками людини і громадянина; розвиток у слухачів 

розуміння цінності власної особистості і цінності інших людей, впевненості у 

собі, своїх вчинках та взаємовідносинах з іншими, терпимості й 

толерантності щодо інших, власного почуття свободи, рівності, 

справедливості. 

Дисципліна поділена на 3 змістових модулів, які об’єднують 

лекційний матеріал, практичні заняття, самостійну роботу студентів та 

тестування. Рівень засвоєння студентом матеріалу модуля оцінюється за  

результатами виконання ним практичних  завдань та модульної контрольної 

роботи. 

Лекційні заняття  – форма занять, які сприяють активізації мислення 

студентів, дозволяють висунути проблемні питання навчального курсу, 

показати протиріччя, ознайомити студентів з історією наукового пошуку. 

Крім того, лекційні заняття дозволяють висунути проблеми для самостійного 

вивчення студентами. 

Теми  лекцій та розподіл лекційних занять за модулями, тижнями, 

наведено в  планах для денної та заочної форм навчання відповідно. 

Практичні заняття.  Метою  практичних занять є перевірка, 

поглиблення і закріплення теоретичних знань одержаних, студентами на 

лекціях та під час самостійної роботи; поглиблене вивчення останніх змін у 

законодавстві; розгляд питань, які не висвітлені в лекціях; формування у 

студентів вміння тлумачити і застосовувати норми законодавства у 

конкретних ситуаціях. 

Практичні заняття є однією з організаційних форм навчання у вищій 

освіті. Вони покликані забезпечити розвиток творчого професійного 

мислення, пізнавальної мотивації і професійного виконання знань у 

навчальних умовах, сформувати у студентів інтерес до науки і науково-

правових досліджень. Практичні заняття тісно пов’язані з усіма видами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



навчальної праці, зокрема з лекціями і самостійною роботою, а також 

передбачають послідовність підготовки до них і певний порядок проведення. 

За теоретичними питаннями студенти готують виступи або реферати. 

Виступи слід ілюструвати  посиланнями на джерельну базу. У подальшому 

вони обговорюються групою. 

2.3. В процесі вивчення нормативної дисципліни «Правознавство» 

студенти, як майбутні фахівці мають знати: 
- основні поняття та ознаки правової держави; 

- засвоїти способи самостійного отримання та обробки різнобічної 

правової інформації з різних джерел; 

- орієнтуватись у системі законодавства та вміти використовувати 

нормативно-правові акти; 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- використовувати  знання з правознавства при аналізі та правовому 

розв’язанні конкретних  ситуацій;  

- захищати свої права та права інших, спираючись на правові знання; 

- активно  та свідомо приймати участь у суспільно-політичному житті 

країни, впливати на державну політику. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І. 
Змістовний модуль 1.  

 «Загальні поняття права та держави» 
Тема 1: Держава. Причини та теорії виникнення держави. 
Загальна характеристика поняття «держава». Причини та умови 

виникнення держави. Ознаки держави. Функції держави. Поняття і основні 

критерії типології держав. Теорії виникнення держав та їх загальна 

характеристика. Формування та становлення України, як демократичної 

держави. 

 
Тема 2: Поняття форми держави 
Поняття форми держави. Форма державного правління та їх 

характеристика.  Форма державного устрою, види та ознаки. Державний 

режим. Характеристика України за формою державного правління; державного 

режиму та територіального устрою.  

 
Тема 3: Співвідношення правової держави і громадського 

суспільства. 
Поняття та основні концепції правової держави. Загальне поняття 

громадянського суспільства та його місце в правовій державі. Концепція 

взаємодії держави з громадянським суспільством.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4:  Право: ознаки, функції та принципи. Співвідношення 
об’єктивного і суб’єктивного права. 

Поняття права. Ознаки та функції права, їх характеристика. Принципи 

права. Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного права. Поняття правової 

держави. Україна - правова держава. Способи вдосконалення правової системи 

України. 

                                   
                                          Змістовий модуль 2 

 «Характеристика конституційного, цивільного та трудового  
 права України» 

Тема 5:  Основи конституційного права України. 
Конституційна форма правління, державного устрою та політичного 

режиму України. Громадяни як суб’єкти конституційних прав. Конституційні 

права, свободи та обов’язки громадян України. Принципи поділу державної 

влади. Конституція: ознаки, принципи, функції, види. Характеристика 

Конституції України, як основного закону держави. 

 
Тема 6:  Загальні положення цивільного права. 
Предмет, метод, принципи та система цивільного права України. 

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 

Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні властивості суб’єктів  

цивільного права. Об’єкти цивільних правовідносин. Цивільний правочин. 

Цивільно-правова відповідальність та її особливості. 

 
Тема 7:  Основи трудового права України.  

 Трудове право як галузь права: поняття, система, предмет і метод 

правового регулювання. Трудовий договір: поняття, види, підстави 

укладання та розірвання трудових договорів та контрактів. Особливості 

понять: «випробувальний термін» і «стажування». Робочий час та час 

відпочинку згідно законодавства України. Трудова дисципліна та методи її 

забезпечення. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення. 

Відповідальність за порушення вимог трудового законодавства України. 

 
 
Змістовий модуль 3 

 «Характеристика сімейного, адміністративного та кримінального 
 права України» 

Тема 8:  Основи сімейного права України. 
Поняття та принципи сімейного права. Основні завдання сімейного 

законодавства України. Поняття шлюбу та сім’ї. Право на шлюб та сім’ю, 

умови його реалізації. Порядок укладання та реєстрації шлюбу. Шлюбний 

контракт. Підстави та порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу 

недійсним. Майнові права та обов’язки подружжя. Взаємні права та 

обов’язки батьків та дітей. Реєстрація батьківства. Позбавлення батьківських 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



прав. Опіка та піклування. Правове регулювання усиновлення. Державна 

допомога сім’ям з дітьми. Встановлення батьківства. 

 
Тема 9: Основні положення адміністративного права України.  
Поняття та предмет адміністративного права України. Джерела 

адміністративного права. Адміністративно-правові відносини. Суб’єкти 

адміністративного права. Поняття адміністративного правопорушення. Види 

адміністративних правопорушень. Суб’єкти адміністративних 

правопорушень. Поняття адміністративного стягнення. Види 

адміністративних стягнень та порядок їх накладання. Органи уповноважені 

розглядати справи про адміністративне правопорушення. Порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

 
Тема 10: Основи кримінального права України.  

Кримінальне право України: поняття, предмет, принципи та джерела. 

Поняття, ознаки та склад злочину. Види злочинів. Стадії вчинення злочину. 

Поняття кримінальної відповідальності. Обставини, що обтяжують чи 

пом’якшують кримінальну відповідальність. Кримінальне покарання та його 

характеристика. Види кримінальних покарань. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л. п. лаб. інд. с.р. л. п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

 
Тема 1: Держава. 

Причини та теорії 

виникнення держави. 

 

10 2 2 

 

 6  

 

   

 

Тема 2: Поняття форми 

держави 
 

8 1 1 
 

 6  
 

   
 

Тема 3:Співвідношення 

правової держави і 

громадського 

суспільства. 
 

8 1 1 

 

 6  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4:  Право:ознаки, 

функції та принципи. 

Співвідношення 

об’єктивного і 

суб’єктивного права. 

10 2 2 

 

 6  

 

   

 

Разом змістовий 
модуль 1. 

36 6 6 
 

 24  
 

   
 

Змістовний модуль 2. 

Тема 5:  Основи 

конституційного права 

України. 

10 2 2 
 

 6  
 

   
 

Тема 6:  Загальні 

положення цивільного 

права. 
 

8 1 1 

 

 6  

 

   

 

Тема 7:  Основи 

трудового права 

України.  

10      2 2 

 

 6  

 

   

 

Разом змістовий 
модуль 2. 

28 5 5 
 

 18  
 

   
 

                                                       Змістовний модуль 3. 

Тема 8:  Основи 

сімейного права 

України. 

 

9 2 1 

 

 6  

 

   

 

Тема 9: Основні 

положення 

адміністративного права 

України.  

 

8 1 1 

 

 6  

 

   

 

Тема 10: Основи 

кримінального права 

України.  

 

9 2 1 

 

 6  

 

   

 

Разом змістовий 
модуль 3. 

26 5    3 
 

  18  
 

   
 

Всього годин  90 16 14   60       

 
 
           5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1: Держава. Причини та теорії виникнення 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



держави. 

2. Тема 2: Поняття форми держави 1  

3. Тема 3: Співвідношення правової держави і 

громадського суспільства. 

1 

 

4. Тема 4:  Право: ознаки, функції та принципи. 

Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного 

права 

2 

 

5. Тема 5:  Основи конституційного права України. 2  

6. Тема 6:  Загальні положення цивільного права. 1  

7. Тема 7:  Основи трудового права України.  2  

8. Тема 8:  Основи сімейного права України. 1  

9. Тема 9: Основні положення адміністративного 

права України.  

1 

 

10. Тема 10: Основи кримінального права України.  1  

 Всього 14  
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1: Держава. Причини та теорії виникнення 

держави. 

6 
 

2. Тема 2: Поняття форми держави 6  

3. Тема 4:  Право: ознаки, функції та принципи. 

Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного 

права. 

6 

 

4. Тема 3: Співвідношення правової держави і 

громадського суспільства. 

6 
 

5. Тема 5:  Основи конституційного права України. 6  

6. Тема 6:  Загальні положення цивільного права. 6  

7. Тема 7:  Основи трудового права України.  6  

8. Тема 8:  Основи сімейного права України. 6  

9. Тема 9: Основні положення адміністративного 

права України.  

6 
 

10. Тема 10: Основи кримінального права України.  6  

 Всього 60  
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Правознавство» є системний підхід. Методологія вивчення дисципліни і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-диференційованому 

навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування 

різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських 

заняттях, проведення модульного контролю, складання заліку.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 

розуміння й уміння аналізувати конкретні норми законодавства. 

Основними методами навчання є:  

1. лекції;  

2. практичні завдання; 

3. наукова робота; 

4. самостійна робота; 

5. тестові завдання; 

6. ситуативні завдання. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку 

від 0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  

2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, 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 несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 

 №1 

Змістовий модуль 

№2 

Змістовий модуль 

№3 

 
всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  100 

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно  

 

Зараховано 
82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає:  
1.Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни «Правознавство» для студентів усіх напрямів підготовки . 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2082 

 2. .Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6178/1/07-02-

33.pdf 

 3.  .Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «ПРАВО (ПРАВОЗНАВСТВО, ТРУДОВЕ 

ПРАВО)» для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і 

торговельне підприємство» денної форми навчання. [Електроний ресурс]. – 

Режим доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2207 
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5. Кузнецов В.В. Кримінальне право України: питання та задачі для 

підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів : навч. посіб. / 

В.В. Кузнецов, А.В. Савченко / За заг. ред. О.М. Джужи. – Вид. 2-ге доп. та 

перроб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. 

6. Михайлович Д.М. Толкование закона. Монография. Изд. Нац. Унив. 

Внутр. Дел. – Харьков, 2004. 

7. Міма І. В. Моделі державно-церковних відносин: порівняльний аспект/ 

І. В. Міма// Держава і право: Зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т 

держави і права НАНУ, 2005. – Вип. 29. – С. 63-70. 

8. П. Молочко. Держави теорії // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. 

Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське 

видавництво, 2011.  

9. Скакун О.Ф.Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум, 

Унив. Внутр. Дел., 2000. 

10. Шкляр Л. Поділ влади // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. 

Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське 

видавництво, 2011. — с.562   

ДОПОМІЖНА: 
1. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право 

України. – 2002. – № 5. – с. 149—155. 

2. Законодавство України про працю: Збірник офіційних текстів законів 

станом на 12 квітня 2012 року // Упорядник Руснак Ю. І. — К.: Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2012. — 488 с. 

3. Л. Герасіна. Дисперсія влади // Політична енциклопедія.  — с.219 

4. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / 

Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — К., 2000. — С. 250. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А.М. 

Бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук, О.О. Дудоров та ін. ; За ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – [9-те вид., перероб. та доповн.] – К. : Юридична думка, 

2012. – 1316 с. 

6. Петришин О. В. Право як соціально-юридичне явище: до постановки 

проблеми// Вісник Академії правових наук України. — 2007. — № 4 (51). — 

Х.: Право, 2007. — С. 3—18. 

7. Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-

методологічні засади дослідження. //Право України. –2001. – № 8. 

8. Риженко Ю. М. Система права та система законодавства: проблеми 

співвідношення// Держава і право. Юрид. і політ. науки. — 2008. — Вип. 42. 

— C. 129—135. 

9. С. Бульбенюк. Концентрація влади // Політична енциклопедія. Редкол.: 

Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



видавництво, 2011. — с.364 ISBN 978-966-611-818-2 

10. Тертишник В. М. Реалізація правових позицій та прецедентної 

практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем 

кримінально-процесуального права України / В. М. Тертышник // Правова 

позиція. –  2016. – № 1 (16). – С. 7-13. 

 
        Електронний репозиторій НУВГП 
Безтелесна, Л. І. та Пивоварчук, Л. В. Інституційне забезпечення 

реалізації соціальних гарантій держави : Монографія. – Київ: Кондор-

Видавництво, 2017 . -  196 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6149/1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8

%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%B

7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%

96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf 

 

 
 

11. Інформаційні ресурси 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.сhitalca.html.  

2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від 23.09.1999 № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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