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НАУКОВІ РЕЦЕНЗІЇ 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

 

на навчальний посібник «Вступ до права соціального забезпе-

чення», підготовлений кандидатом юридичних наук, доцентом 

Сташківом Богданом Івановичем 

 

Право соціального забезпечення є молодою галуззю національ-

ного права, що інтенсивно розвивається та вдосконалюється, Одночас-

но йде процес формування предмета однойменної навчальної дисцип-

ліни. Навчальні підручники та посібники, що опубліковані протягом 

останніх років, не охоплюють усю тематику, яку бажано розглядали в 

рамках навчального курсу «Право соціального забезпечення». Запро-

понований автором навчальний посібник значною мірою заповнює цю 

проглину, є актуальним і включає теми, які допоможуть студентам 

краще зрозуміти суть і значення цієї навчальної дисципліни в сучасних 

умовах розвитку держави та суспільства. 

Навчальний посібник складається з таких розділів, як «Соціаль-

но-економічні та правові засади організації соціального забезпечення в 

Україні». «Гарантії права на соціальне забезпечення» га «Пільги у пра-

ві соціального забезпечення». Особливу увагу автор приділяє правовій 

природі соціальної держави, основним світовим моделям такої держа-

ви, можливим критеріям, за якими ті чи інші держави відносяться до 

соціальних, політиці держави в сфері соціального забезпечення, проце-

су становлення України як соціальної держави. Важлива роль у реалі-

зації прав у сфері соціального забезпечення належить системам управ-

ління як державним соціальним забезпеченням, гак і загальнообов'яз-

ковим державним соціальним страхуванням. Автор у посібнику глибо-

ко аналізує джерела фінансування соціального забезпечення та показує 

їх нерозривний зв'язок з реалізацією соціальних прав людини. 

У навчальному посібнику викладені зміст, обсяг та межі права 

на соціальне забезпечення, характеристика державних соціальних ста-

ндартів і гарантій, механізм забезпечення прав людини в сфері соціа-

льного забезпечення. У загальнотеоретичному плані висвітлена право-

ва проблематика соціальних пільг, що сприятиме подальшому кращо-

му оволодінню студентами матеріалом, що стосується соціального за-

хисту окремих категорій громадян. 
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Матеріал у навчальному посібнику викладений чітко, грамотно і 

з використанням значної кількості сучасних публікацій. Запропонова-

ний посібник буде корисним для студентів, які поглиблено вивчати-

муть право соціального забезпечення, а також: для всіх, хто цікавиться 

проблемами соціального захисту населення. 

У цілому навчальний посібник «Вступ до права соціального за-

безпечення» відповідає всім необхідним вимогам Міністерства освіти і 

науки України і рекомендується до видання з грифом Міністерства 

освіти і науки України як навчальний посібник з курсу «Право соціа-

льного забезпечення». 
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