
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Андрій ФОМЕНКО 

___.___._______ 2020 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

 

 

Освітній ступінь: доктор філософії  

Спеціальність 081 «Право»  

Статус навчальної дисципліни вибіркова 

ОНП «Право» третього (освітньо-наукового) рівня 

 наказ ДДУВС № 166 від 17.02.2020  

Мова навчання:  українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2020  



Актуальні проблеми права соціального забезпечення // Робоча 

програма навчальної дисципліни. – Дніпро : Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2020. – 33 с. 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 
Золотухіна Л.О., завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент 

Бондар О.С., доцент кафедри, кандидат юридичних наук 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

1. Легеза Ю.О., доцент кафедри цивільного та господарського права 

Національної гірничого університету, кандидат юридичних наук, доцент 

2. Бублейник В.А., адвокат, кандидат юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін 

01.08. 2020 р., протокол №19 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

25.08.2020 р., протокол №11 

 

Схвалено Вченою радою університету, рекомендовано для використання в 

освітньому процесі протягом 5 років.  

«27» 08.2020 р., протокол №12 

 

 

 



Згідно з освітньо-наукової програми, вивчення навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми права соціального забезпечення» має сформувати та 

актуалізувати такі результати навчання аспіранта як: 

ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати 

та обґрунтовувати наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері 

правозастосування.  

ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань 

функціонування правової системи та правового забезпечення захисту прав, 

свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування 

органів публічної влади. 

ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють 

наявні та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем 

розвитку правових-відносин з використанням новітніх методів наукового 

дослідження. 

ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного 

підходу при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих 

висновків, пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики 

держави та представлення результатів наукового дослідження з 

використанням сучасних методів пізнання об’єктивної дійсності.  

ПРН5. Розуміти іншомовні наукові тексти в галузі права; вміти 

презентувати результати власного наукового дослідження іноземною мовою 

з використанням правничої термінології.  

ПРН6. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за 

визначення новизни наукових досліджень та прийняття експертних рішень.  

ПРН7. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з 

метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики 

держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, 

проводити науково-дослідну діяльність у сфері права. 

ПРН8. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації 

правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених 

суб’єктів. 

ПРН9. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі, 

застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними 

інформаційними засобами. 

ПРН10. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну 

практику державних інституцій, органів місцевого самоврядування, 

громадських об’єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності. 

ПРН11. Володіти навиками, які необхідні для розробки проєктів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати і розробляти на їх основі 

рішення. 

ПРН12. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та 

інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та 

імітаційного моделювання в юридичній діяльності. 



ПРН13. Володіти навиками планування, аналізу, прогнозування та 

контролю юридичної роботи в органах та підрозділах МВС інших державних 

інституціях, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, в 

юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності. 

ПРН14. Володіти термінологією наукових досліджень у галузі права, в 

тому числі іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення 

наукових комунікацій, обґрунтування та захисту власних наукових 

досліджень, в тому числі для міжнародного наукового співробітництва. 

ПРН15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення охорони 

прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки та порядку. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додаток 1.1., 1.2. 



 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Право особи на соціальний захист. Організаційно-правові 

форми соціального забезпечення 

Соціальне забезпечення: поняття, функції. Поняття та предмет права 

соціального забезпечення. Метод та принципи права соціального 

забезпечення. Джерела та система права соціального забезпечення. 

Організаційно-правові форми соціального забезпечення. 

Правове забезпечення соціальних прав громадян. Публічний характер 

права соціального забезпечення. Класифікація принципів права соціального 

забезпечення. Кодифікація соціально-забезпечувального законодавства за 

умов ринкових перетворень. Міжнародні договори як джерела права 

соціального забезпечення. Конвенції МОП як джерела права соціального 

забезпечення України 

 

ТЕМА 2. Актуальні проблеми реалізації та охорони права на 

пенсійне забезпечення  
Загальна характеристика основних законів та підзаконних актів і норм, 

що регулюють пенсійне забезпечення. Міжнародні договори України як 

частина національного пенсійного законодавства. 

Структура та види загальнообов’язкового державного пенсійного 

забезпечення. Джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне 

забезпечення. Порядок нарахування, обчислення і сплати страхових внесків. 

Державне регулювання недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 

Реалізація прав і гарантій громадян на пенсійне забезпечення згідно з 

діючим законодавством України. Умови, норми та порядок пенсійного 

забезпечення. Особи, які підлягають пенсійному страхуванню. Умови 

набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат. 

Відповідальність за порушення пенсійного законодавства. Особливості 

розгляду адміністративними судами спорів фізичних осіб щодо захисту їх 

прав на пенсійне забезпечення, у тому числі за участю прокурора. 

Пенсійна реформа в Україні та її проблеми. 

 

ТЕМА 3. Актуальні проблеми реалізації та охорони права на 

страхові та державні допомоги в системі соціального забезпечення 

Основні нормативно-правові акти, що регулюють право громадян на 

отримання страхової допомоги в системі соціального забезпечення. Види, 

форми та особливості призначення соціальної страхової допомоги згідно з 

законодавством України. Соціальні стандарти. Міжнародно-правове 

регулювання соціального забезпечення. Система нормативно-правових актів, 

що регулюють соціальне страхування в Україні. Види загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. Страхові випадки відповідно до 

соціального страхування. Ознаки та види відповідальності за порушення 

законодавства про соціальне страхування. Реалізація та охорона прав 

громадян на отримання соціальної страхової допомоги у передбачених 

законом випадках. 



Система соціального захисту як сфера життєво важливих інтересів 

населення. Її якісні та кількісні характеристики. Проблеми правового 

забезпечення соціального обслуговування і соціальних послуг. 

 

ТЕМА 4. Актуальні проблеми реалізації та охорони права на 

соціальне обслуговування. Пільги в системі соціального обслуговування 

Правове регулювання державного соціального обслуговування. 

Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального 

забезпечення. Поняття соціальних пільг, їх види, характеристика, ознаки і 

класифікація. 

Загальні умови захисту прав на соціальне обслуговування та отримання 

соціальних пільг. Суб’єкти соціальних пільг. Порядок надання соціальних 

послуг. Соціальні послуги, що надаються за рахунок коштів соціальних 

страхових фондів: загальна характеристика страхових послуг; страхові 

послуги у зв’язку із втратою працездатності; страхові послуги у зв’язку із 

втратою роботи; інші види страхових послуг. 

Реалізація прав у сфері соціального обслуговування та їх захист. Пільги 

в системі соціального обслуговування як додатковий вид соціального 

забезпечення. Умови та порядок надання соціальних пільг за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Порядок вирішення спорів про соціальне обслуговування, страхові 

виплати та соціальні пільги. 

Проблеми реформування державної системи соціальних пільг в Україні 

та шляхи їх вирішення. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання. 

З навчальної дисципліни «Актуальні проблеми права соціального 

забезпечення» передбачено: 

- для денної форми навчання – іспит. 

- для заочної форми навчання – іспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

національною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 
Пояснення 

90–100 
 

Відмінно А 

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі 

(повна здатність застосовувати знання завдань, 

принципів і доктрин права соціального забезпечення, 

а також змісту його правових інститутів; знання і 

розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм права соціального забезпечення); сформовані 

необхідні практичні навички (повна здатність до 

критичного та системного аналізу явищ соціально-

забезпечувального характеру і застосування набутих 

знань у професійній діяльності – розуміння суті 

реформування права соціального забезпечення, 

відображення їх в наукових публікаціях) 

83–89 
 

Добре 

B 

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі 

(здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин права соціального забезпечення, а також 

змісту його правових інститутів в достатньому 

обсязі; знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм права соціального забезпечення); 

в основному сформовані необхідні практичні 

навички (здатність до критичного та системного 

аналізу розумінні суті реформування права 

соціального забезпечення відображення їх в 

наукових публікаціях в достатньому обсязі) 

75–82 
 

C 

Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний 

(здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин права соціального забезпечення, а також 

змісту його правових інститутів на належному для 

правника рівні; знання і розуміння особливостей 

реалізації та застосування норм права соціального 

забезпечення); в основному сформовані практичні 

навички (здатність до критичного та системного 

аналізу явищ соціально-забезпечувального характеру 

і застосування набутих знань у професійній 

діяльності – розумінні суті реформування права 

соціального забезпечення відображення їх в 

наукових публікаціях на належному для науковця 

рівні) 



68–74 
 

Задовільно 

D 

Теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю, але 

прогалини не носять істотного характеру (неповна 

здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин права соціального забезпечення, а також 

змісту їх правових інститутів на належному для 

правника рівні; знання і розуміння особливостей 

реалізації та застосування норм права соціального 

забезпечення); в основному сформовані практичні 

навички (неповна здатність до критичного та 

системного аналізу явищ соціально-

забезпечувального характеру і застосування набутих 

знань у професійній діяльності – відображення 

проблем галузі в наукових публікаціях на 

належному для науковця рівні) 

60–67 
 

E 

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково 

(часткова здатність застосовувати знання завдань, 

принципів і доктрин права соціального забезпечення, 

а також змісту їх правових інститутів; не 

сформовані деякі практичні навички (часткова 

здатність до аналізу явищ соціально-

забезпечувального характеру і застосування набутих 

знань у професійній діяльності – при кваліфікації 

правопорушень в сфері права соціального 

забезпечення, відмежування їх від інших 

правопорушень, відображення їх в наукових 

публікаціях) 

35–59 

Незадовільно 

FX 

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з 

істотними прогалинами (НЕЗДАТНІСТЬ 

застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

права соціального забезпечення, а також змісту їх 

правових інститутів; не сформовані необхідні 

практичні навички (НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу явищ 

соціально-забезпечувального характеру і 

застосування набутих знань у професійній діяльності, 

відображення їх в наукових публікаціях) 

1–34 F 

Теоретичний зміст курсу не засвоєний (ПОВНА 

НЕЗДАТНІСТЬ застосовувати знання завдань, 

принципів і доктрин права соціального забезпечення, 

а також змісту його правових інститутів); не 

сформовані необхідні практичні навички (ПОВНА 

НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу явищ соціально-

забезпечувального характеру і застосування набутих 

знань у професійній діяльності, відображення їх в 

наукових публікаціях)  

Для навчальної дисципліни «Актуальні проблеми права соціального 

забезпечення» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

Діагностика знань здійснюється з допомогою: 

1) усних опитувань на семінарських заняттях; 

2) практичних завдань; 

3) тестових завдань; 

4) результати участі в наукових форумах різного рівня; 

5) рівень журналів, в яких опубліковано статті. 
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1 Право особи на соціальний захист. 

Організаційно-правові форми 

соціального забезпечення 

40 16 4 12  24 

2 Актуальні проблеми реалізації та 

охорони права на пенсійне 

забезпечення 

48 22 6 16  26 

3 Актуальні проблеми реалізації та 

охорони права на страхові та 

державні допомоги в системі 

соціального забезпечення 

46 22 6 16  24 

4 Актуальні проблеми реалізації та 

охорони права на соціальне 

обслуговування. Пільги в системі 

соціального обслуговування 

46 20 4 16  26 

 Разом за семестр 180 80 20 60  100 

 Форма підсумкового контролю іспит 
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1 Право особи на соціальний захист. 

Організаційно-правові форми 

соціального забезпечення 

44 8 2 6  36 

2 Актуальні проблеми реалізації та 

охорони права на пенсійне 

забезпечення 

44 6 2 4  38 

3 Актуальні проблеми реалізації та 

охорони права на страхові та 

державні допомоги в системі 

соціального забезпечення 

46 8 2 6  38 

4 Актуальні проблеми реалізації та 

охорони права на соціальне 

обслуговування. Пільги в системі 

соціального обслуговування 

46 10 2 8  36 

 Разом за семестр 180 32 8 24  148 

 Форма підсумкового контролю іспит 
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2. Про мінімальний вік для прийняття на роботу : Конвенція МОП № 139 від 

26.06.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054#Text (дaтa 

звepнeння 15.05.2020). 

3. Прo бeзрoбіття: Кoнвeнція МOП № 2 (рaтифікoвaнa Укрaїнoю 

16.05.1994). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_143 (дaтa 

звepнeння 15.05.2020). 

4. Про сприяння колективним переговорам : Конвенція МОП від 19.06.1981 

№ 158 (Ратифікована 04.02.1994 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_006#Text  

5. Про мінімальні норми соціального забезпечення : Конвенція МОП від 

28.06.1952 № 102 (Ратифікована 16.03.2016 р.). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011#Text (дaтa звepнeння 15.05.2020). 
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3356-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12/ (дaтa звepнeння 

15.05.2020). 

15. Про Національну тристоронню соціально-економічну раду : Указ 

Президента України вiд 02.04.2011 за № 347/2011. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2011#Text (дaтa звepнeння 15.05.2020). 

16. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 

09.07.2003 № 1057-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text 

(дaтa звepнeння 15.05.2020). 

17. Прo oплaту прaці : Зaкoн Укрaїни від 24 бeрeзня 1995 рoку № 

108/95-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр (дaтa звepнeння 

15.05.2020). 

18. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності : Закон України від 22.06.2012 № 5026-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text (дaтa звepнeння 15.05.2020). 

19. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : 

Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (дaтa звepнeння 15.05.2020). 
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20. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дaтa звepнeння 15.05.2020). 

21. Прo прoфeсійні спілки, їх прaвa тa гaрaнтії діяльнoсті : Зaкoн 

Укрaїни від 15.09.1999 № 1045-XIV URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14 (дaтa звepнeння 15.05.2020). 

22. Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 

№ 2862-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text (дaтa 

звepнeння 15.05.2020). 

23. Про споживчу кооперацію : Закон України від 10.04.1992 № 2265-

XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-12#Text (дaтa звepнeння 

15.05.2020). 

24. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 28.02.1991 № 796-

XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text (дaтa звepнeння 

15.05.2020). 

25. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (дaтa 

звepнeння 15.05.2020). 

26. Цивільний кодекс України : Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дaтa звepнeння 15.05.2020). 

27. Цивільний прoцeсуaльний кoдeкс Укрaїни: зaтв. Зaкoнoм Укрaїни 

вiд 18 бeрeз. 2004 р. № 1618-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дaтa звepнeння 15.05.2020). 

 

підзаконні акти: 

1. Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка : 

постановление СНК СССР от 18.01.1941 / СП СССР. – 1941. – № 4. – Ст. 

63. 

2. Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка: 

постановление ГКТ СССР и ВЦСПС от 12.01.1957 г. / Бюллетень 

Госкомтруда СССР. – 1968. – № 1. 

3. Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка: 

постановление ГКТ СССР и ВЦСПС от 29.09.1972 / Бюллетень 

Госкомтруда СССР. – 1972. – № 12. 

4. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.1993 № 55 / ЗП України. 

− 1993. − № 4-5. 
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5. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 № 9. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96#Text (дaтa звepнeння 

15.05.2020). 

6. Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких 

речей жінками: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

10.12.1993 № 241. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0194-93 

(дaтa звepнeння 15.05.2020). 

7. Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких 

речей неповнолітніми : Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

від 22.03.1996 № 59. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-96 

(дaтa звepнeння 15.05.2020). 

8. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення 

гнучкого режиму робочого часу : наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України від 04.10.2006 № 359 / Юридичний вісник України. – 

2008. – № 49. 

9. Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 

неповнолітніх : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

31.03.1994 № 46. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94 (дaтa 

звepнeння 15.05.2020). 

10. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 

жінок: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 

№ 256. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94 (дaтa 

звepнeння 15.05.2020). 

11.  Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може 

запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, 

умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) 

матеріальну відповідальність : Наказ Міністерства праці України від 

12.05.1996 № 43. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0286-96 (дaтa 

звepнeння 15.05.2020). 

12.  Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими 

надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на 

роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих 

виробничих факторів : Наказ Міністерства охорони здоров’я і 

Міністерства праці та соціальної політики України від 31.12.1997 № 

383/55 / Офіційний вісник України. – 1998. – № 4. – стор. 210. – стаття 

167. 

13. Про затвердження Положення про державну службу зайнятості : Наказ 

міністерства соціальної політики України від 20.01.2015 № 41 / 

Офіційний вісник України. – 2015. – № 12. – стор. 283. – стаття 338. 
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14. Про затвердження Положення про дисципліну праці працівників 

гірничих підприємств : Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.03.2002 № 294 / Офіційний вісник України. − 2002. − № 12. − Ст. 567. 

15. Про затвердження Положення про дисципліну праці працівників 

гірничих підприємств : Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.03.2002 № 294 / Офіційний вісник України. − 2002. − № 12. − Ст. 567. 

16. Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, 

пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або 

небезпечними умовами праці : Наказ Державного комітету України по 

нагляду за охороною праці від 30.12.1994 № 130. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0014-95 (дaтa звepнeння 15.05.2020). 

17. Про затвердження Положення про порядок укладання контрактів при 

прийнятті (найманні) на роботу працівників : постанова Кабінету 

Міністрів України від 19.03.1994 № 170 / Урядовий кур’єр . – 1994. – 

№ 46. 

18.  Про затвердження Положення про порядок укладання контракту з 

керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на 

роботу : постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 / 

Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121.  

19.  Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій : наказ 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

фінансів України від 28.06.1993 № 43 / Урядовий кур’єр. – 1993. – 

№ 123. 

20.  Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації 

професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в 

період навчання : Наказ Міністерства соціальної політики України від 

16.05.2013 № 269 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 45. – стор. 71. 

– стаття 1619. 

21. Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, 

повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі 

порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696 / Офіційний 

вісник України. – 2015. – № 74. –стор. 75. – стаття 2443. 

22.  Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому 

безробіттю : Наказ Міністерства соціальної політики України від 

07.03.2013 № 103 Офіційний вісник України. – 2013. – № 40. – стор. 480. 

– стаття 1448. 

23.  Про затвердження Порядку надання територіальними органами 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної 

орієнтації осіб : Наказ Міністерства соціальної політики України від 
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03.01.2013 № 2 / Офіційний вісник України. –2013. – № 9. – стор. 234. – 

стаття 361. 

24.  Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру : Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013 № 175 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 23. – стор. 38. 

– стаття 776. 

25.  Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників 

державних суб’єктів господарювання : постанова Кабінету Міністрів 

України від 03.09.2008 № 777 / Урядовий кур’єр. – 2008. – № 177. 

26.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до 

кадрового резерву на посади державних службовців першої–третьої 

категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за 

поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 272 / Офіційний 

вісник України. – 2007. – № 14. – Ст. 531. 

27.  Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

21.05.2007 № 246 / Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2241 

28.  Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних : Наказ 

Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки 

України від 31.05.2013 № 318/655 / Офіційний вісник України. – 2013. – 

№ 51. – стор. 386. – стаття 1859. 

29.  Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та 

ведення обліку осіб, які шукають роботу : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2013 № 198 / Офіційний вісник України. – 2013. – 

№ 26. – стор. 10. – стаття 859. 

30.  Про затвердження Порядку укладення договору про стажування 

студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на 

підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору 

про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних 

навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 20 / Офіційний 

вісник України. – 2013. – № 5. – стор. 71. – стаття 163. 

31.  Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з 

ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за 

особливий характер праці : наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України від 10.10.1997 № 7 / Людина і праця: Інформаційний 

бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1997. – 
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