
Зміст (Право соціального забезпечення (Ярошенко І.С.)) 

Зміст 
  

ВСТУП 

  

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Ознаки самостійності права соціального забезпечення як галузі права (предмет і
метод)
2. Правові форми й види соціального забезпечення
3. Система права соціального забезпечення
4. Принципи права соціального забезпечення

  

ТЕМА 2. ПРАВОВІДНОСИНИ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ДЖЕРЕЛА
ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Правовідносини з соціального забезпечення
 - види правовідносин;
 - суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин.
2. Джерела права соціального забезпечення

  

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
1. Реформа діючої системи соціального страхування в Україні
2. Поняття, принципи й види загальнообов’язкового державного соціального
страхування
3. Суб’єкти й об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування
4. Соціальний ризик, страховий ризик і страховий випадок
5. Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням

  

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ
1. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні
2.  Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного  страхування:
суб’єкти, страховий стаж, пенсійні виплати та соціальні  послуги
3. Накопичувальна система пенсійного страхування
4. Види пенсійних виплат із коштів Накопичувального фонду
5. Недержавне пенсійне забезпечення
6. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб
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ТЕМА  5. ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ
ВТРАТОЮ  ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ,  ЗУМОВЛЕНИМИ
НАРОДЖЕННЯМ І ПОХОВАННЯМ
1.  Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з  тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням  та похованням
2. Соціальні допомоги та виплати з коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю
3. Порядок і строки проведення страхових виплат Фондом соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

  

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА
ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
1. Завдання та умови загальнообов’язкового соціального страхування від безробіття
2. Суб’єкти страхування на випадок безробіття
3. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття

  

ТЕМА  7. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД
НЕЩАСНОГО  ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ,
ЯКІ  СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. Завдання та принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення
прав застрахованим особам
2. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку
3.  Страховий ризик і страховий випадок відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку  на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату  працездатності».
Нещасний випадок та професійне захворювання
4. Види та порядок призначення виплат потерпілому

  

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ
1. Загальна характеристика допомог зі соціального забезпечення. Поняття державної
соціальної допомоги
2. Державна допомога сім’ям з дітьми
3. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
4. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
5. Призначення субсидії для оплати житлово-комунальних послуг
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ТЕМА 9. СТАТУС ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
1. Категорії зон радіоактивного забруднення. Правовий режим забруднених територій
2. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:
 - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
 - потерпілі від чорнобильської катастрофи;
 - діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.
3. Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС:
 - компенсації та пільги;
 - особливості пенсійного забезпечення.

  

ТЕМА 10. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ
ТА ІНШИХ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
1.  Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється  чинність Закону
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту»
2. Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту
3. Соціальний захист інвалідів за законодавством України
4. Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які визнаються такими.
Пільги ветеранам праці
5. Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту
6. Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист

  

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
1. Система соціального захисту в країнах—учасницях ЄС
2. Пенсійне забезпечення в постсоціалістичних країнах
3. Пенсійні реформи у країнах Латинської Америки

  

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
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