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У посібнику зібрані та упорядковані лекції з права соціального 

забезпечення відповідно до програми «Право соціального забезпечення 
України» для вищих навчальних закладів за спеціальністю 
«Правознавство». У ньому, викладені та прокоментовані основні 
положення законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та інших 
законодавчих актів з соціального забезпечення з урахуванням змін 
станом на 1 січня 2004 р. 

Розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю 
«Правознавство», та тих, які вивчають питання пенсійного забезпечення 
та соціального захисту громадян. Він може стати у нагоді також 
аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого 
цікавлять питання правового регулювання пенсійного забезпечення, 
надання соціальних допомог та соціального обслуговування за умов 
формування ринкових відносин в Україні. 
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