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Анотація

У посібнику на основі програми навчальної дисципліни “Право соціального
захисту України” розглядаються основні правові інститути нової галузі
національного права України — права соціального захисту. Висвітлюються
теоретичні засади права громадян на соціальний захист, предмет, методи,
принципи, система та джерела цієї галузі права. Аналізуються правові умови
забезпечення населення пенсіями, соціальними допомогами та соціальними
послугами, надання медичної допомоги. Поряд із національним регулюванням
розкрито зарубіжний досвід, міжнародні стандарти у сфері соціального
захисту. До кожної глави додаються контрольні запитання та завдання,
рекомендовані теми рефератів, список літератури і нормативно-правових
актів. У кінці книги наводяться програма та список основних джерел із цієї
навчальної дисципліни.

Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство”,
студентів неюридичних спеціальностей, які вивчають “Основи
правознавства”, а також навчаються за спеціальністю “Соціальна робота”.
Книга буде корисною також магістрантам, аспірантам, викладачам права,
спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять сучасні проблеми соціального
захисту в Україні. 



ЗМІСТ 

Передмова. 

Вступ до права соціального захисту.  

Розділ І. Загальні положення.  

Глава 1. Соціальний захист та його організаційно-правові форми: національна і зарубіжна 
практика. 

Глава 2. Право соціального захисту як галузь національного права України. 

Глава 3. Принципи права соціального захисту України. 

Глава 4. Джерела права соціального захисту. 

Глава 5. Правовідносини у сфері соціального захисту та їх суб’єкти. 

Глава 6. Соціальні стандарти у сфері соціального захисту. 

Глава 7. Стандарти соціального захисту в міжнародних правових актах.  

Розділ II. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Глава 8. Організаційно-правові основи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

Глава 9. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. 

Глава 10. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими 

похованням. 

Глава 11. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання.  

Розділ ІІІ. Пенсійне страхування і пенсійне забезпечення в Україні. 

Глава 12. Нова пенсійна система України: загальні положення.  

Глава 13. Пенсії у солідарній системі. 

Глава 14. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду. 

Глава 15. Змішані умови пенсійного забезпечення окремих категорій осіб. 

Глава 16. Державне пенсійне забезпечення. 

Глава 17. Пенсійне забезпечення за міждержавними договорами (угодами).  

Глава 18. Недержавне пенсійне забезпечення.  

Розділ IV. Державна соціальна допомога.  

Глава 19. Державна допомога сім’ям з дітьми. 

Глава 20. Державна соціальна допомога у зв’язку з малозабезпеченістю. 



Глава 21. Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб. 

Глава 22. Соціальний захист окремих категорій населення.  

Розділ V. Медична допомога.  

Глава 23. Правові засади надання медичної допомоги в Україні. 

Додаток. 

Програма навчальної дисципліни “Право соціального захисту України”. 

Основні джерела для вивчення навчальної дисципліни. 

 



https://jurkniga.ua/pravo-socialnogo-zakhistu-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

