
Право має кожний 

До Всесвітнього дня  
соціальної справедливості 



Всі люди народжуються вільними і 
рівними  у своїй гідності та правах.  
Вони наділені розумом і совістю 
 й повинні діяти один щодо іншого в дусі 
братерства. 
             Загальна декларація прав людини 

 



Всесвітній день соціальної справедливості, 
який проголосила ООН 2009 року, у всьому 
світі відзначають 20 лютого. Це свято було 
встановлено для того, щоб звернути увагу 
всього людства на необхідність прагнення 
до соціальної справедливості. 
Соціальна справедливість -  одна з 
найважливіших цінностей життя суспільства, 
один з головних принципів правової 
держави, який реалізується як у 
законодавчій, так і в правозастосовчій 
діяльності.  
 



Ґендерна рівність – показник рівня 
демократії, дотримання прав і соціальної 
справедливості, коли жінки та чоловіки 
мають рівні права, свободи, обов’язки, 
відповідальність і можливості.  



34:316.346.2(477)(075.8) 
А 67 
Аніщук, Н. В. Основи гендерного права 
України: підруч. / Н. В. Аніщук. – О.: 
Фенікс, 2013. – 208 с. 
 
Підручник висвітлює основи гендерного 
права України. Розкрито теоретико-
методологічні засади гендерної 
юриспруденції як нового напряму правової 
науки. Розглянуто гендерне право як нову 
комплексну галузь права. 
У зв'язку з глобальним процесом старіння 
населення, пріоритетними завданнями є: - 
підвищення ефективності лікування і 
профілактики. 



    Соціальний захист включає систему заходів, 
що захищають будь-якого громадянина 
країни від економічної та соціальної 
деградації в результаті безробіття, хвороби, 
виробничої травми, народження дитини, 
інвалідності, старості тощо, а також надання 
медичних послуг та допомог сім'ям з дітьми. 



67.99(4Укр)76я73 
Б 79 
Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту 
України: навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. – К.: 
Знання, 2005. – 615 с.  – (Вища освіта XXI 
століття). 
 
У підручнику 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 з 
національним регулюванням розкрито 
зарубіжний досвід, міжнародні стандарти у 
сфері соціального захисту. 



305(042.4) 
Г 34 
Гендерний розвиток у суспільстві: 
конспекти лекцій. – 2-е вид. – К.: ПЦ 
«Фоліант», 2005. – 351 с.  
 
Посібник є конспектованим викладом змісту 
тем навчальних курсів з широкого кола 
гендерних проблем. Особливу увагу 
приділено питанням гендерної рівності, 
правовому забезпеченню гендерної 
рівноваги, інтеграції гендерних підходів у 
педагогічному вихованні, формуванні 
культури між статевих відносин. 



    Соціально-трудові відносини 
формуються на основі функціональної 
діяльності, зумовлюються наявністю 
“рівності - нерівності” соціального 
стану соціальних груп і окремих 
працівників, схожості і несхожості їхніх 
інтересів, трудової поведінки в 
конкретних ситуаціях. 



65.9(4Укр)30-6я73 
Г 75 
Грішнова, О. А. Економіка праці та 
соціально-трудові відносини: підруч. / О. А. 
Грішнова. – К.: Знання, 2004. – 535 с. – 
(Вища освіта XXI століття). 
 
Підручник написано на основі, що 
враховує орієнтацію України на побудову 
соціально орієнтованої ринкової економіки 
та створення спільного економічного, 
інформаційного й освітнього простору 
Європи. Подано матеріал, що розкриває 
проблеми людського розвитку, людського 
капіталу, самореалізації людини на ринку 
праці.  



316.334.3(075.8) 
Ж 86 
Жуковська, А. Ю. Соціальна і 
гуманітарна політика: навч. посіб. / А. Ю. 
Жуковська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 
250 с. 
 
 У навчальному посібнику  висвітлено 
найважливіші напрямки, завдання та 
механізми соціальної і гуманітарної 
політики. Розглянуто концептуальні 
засади та основні напрямки гуманітарної 
політики держави та основних її 
складових: культурної та мовної 
політики, а також політики щодо церкви 
та релігійних організацій, освіти, науки та 
науково-технічної діяльності, охорони  
здоров’я  та  фізичної культури  і  спорту.  

Проаналізовано систему соціального захисту населення в 
Україні, її організаційну структуру та механізми реалізації. Значну 
увагу приділено якості життя людини та безпеці її 
життєдіяльності, формам та видам соціального страхування. 



67.9(4Укр)305я73 
П 68 
Право соціального  забезпечення України: 
навч. посіб. / за ред. П. Д. Пилипенко, В. Я. 
Буряк, С. М. Синчук та ін. – К.: Ін Юре, 
2006. – 496 с. 
 
У навчальному посібнику розглядаються 
питання  правового регулювання 
соціального захисту громадян в Україні. 
Крім загальнонаукових положень про 
предмет, метод, систему, принципи та 
функції права соціального забезпечення, 
окремі розділи навчального посібника 
присвячено з’ясуванню соціальних ризиків, 
що лежать в основі права на соціальне 
забезпечення, соціальному страхуванню, 
особливостям пенсійного забезпечення, 
соціальним допомогам, пільгам та іншим 
видам і формам соціального забезпечення. 



67.0я73 
С 42 
Скакун, О. Ф. Теорія права і держави: 
підруч. / О. Ф. Скакун. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 520 с. 
 
Навчальний матеріал підручника  
становлять основні поняття, категорії і 
проблеми сучасної теорії права і 
держави, поняття та ознаки 
демократичної держави. Усі питання 
курсу викладено з урахуванням новітніх 
теоретико-методологічних досягнень 
світової і вітчизняної юриспруденції, 
оновленого національного 
законодавства, узагальнень  юридичної 
практики. 



349.3(075.8) 
С 78 
Сташків,Б. І. Вступ до права соціального 
забезпечення  : навч. посіб. / Б. І. Сташків. 
- Чернігів : Десна, 2014. – 232 с. 
 
У навчальному посібнику висвітлюються 
соціально-економічні і правові засади 
організації соціального забезпечення в 
Україні, гарантії права на соціальне  
забезпечення та правова природа 
соціальних пільг. 



305:32 
Т 58 
Топ 10 ґендерної політики / упоряд. Н. 
Бочкор, К. Левченко, Л. Ковальчук, О. 
Семерик. – К.: Україна, 2013. – 47 с. 
  
Ця публікація пропонує збірку матеріалів 
про ґендерну політику. Видання 
підготовлено за участі експертів з питань 
ґендерної політики, громадських 
організацій та ініціатив: Ґендерної 
стратегічної платформи, Інформаційно-
консультативного жіночого центру, 
Київського центру ґендерних досліджень, 
Музею історії жіноцтва, історії ґендерного 
руху та інших. 



 
Соціальна політика – це система заходів 
інститутів суспільно - політичного життя, 
спрямованих на забезпечення 
оптимального розвитку соціальної сфери, 
підвищення добробуту та задоволення 
потреб суспільства як загалом, так і 
окремого громадянина. 
 



316.334.3(075.8) 
Ш 38 
Шевчук, П. І. Соціальна політика / П. І. 
Шевчук. – Львів.: Світ, 2003. – 400 с. 
 
 У посібнику розглядаються теоретичні і 
методологічні засади та практичні питання 
сутності, змісту, формування фінансового, 
інформаційного, кадрового забезпечення, 
визначаються функції, основні форми і 
напрями реалізації соціальної політики, 
соціального захисту та соціальної безпеки 
людини в Україні.  



349.3 
Ш 96 
Шумна, Л. П. Право на соціальну підтримку і 
гарантії його реалізації в умовах ринкової 
економіки: монографія / Л. П. Шумна. – 
Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 380 с. 
 
Невіддільною складовою системи соціального 
захисту населення України є соціальна 
підтримка. Це організаційно-правова форма 
соціального забезпечення , що полягає у 
повному або частковому поновленні у 
фізичних осіб або в окремих соціальних груп, 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах і не можуть самостійно їх 
подолати, здатності піклуватися про своє 
особисте життя і брати участь у суспільному 
житті шляхом безоплатного надання їм 
соціальних послуг і матеріальної допомоги у 
передбачених законодавством формах. 
Монографія розрахована на всіх, хто 
цікавиться проблемами соціального захисту 
населення. 
 



67.405 
Щ 92 
Щотова, Ю. М. Правове регулювання 
працевлаштування молоді в Україні: 
монографія / Ю. М. Щотова. – К.: АПСВ, 
2007. – 192 с. 
 
У монографії комплексно досліджуються 
проблеми правового регулювання 
працевлаштування молоді в Україні, а 
також проаналізована історія розвитку 
законодавства України про 
працевлаштування, проведений 
порівняльний аналіз правового 
регулювання працевлаштування молоді 
національним та іноземним 
законодавством, визначені правові 
дефініції, сформульовані конкретні 
пропозиції щодо реформування трудового 
законодавства. 
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