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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Навчальна дисципліна “Право соціального забезпечення зарубіжних 

країн” призначена для поглибленого вивчення права соціостального за-
безпечення та соціального страхування України, а також ознайомлення з 
соціальним правом зарубіжних країн. 

Мета навчальної дисципліни: 
• сприяти формуванню освіченої, гармонічно розвиненої особисто-

сті, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної 
мобільності та швидкої адаптації до змін у сфері соціального за-
конодавства України; 

• дати систему знань, що сприятиме формуванню у студентів прав-
ничого світогляду, юридичного мислення, правосвідомості, пра-
вової культури; 

• навчити студентів застосовувати на практиці здобуті теоретичні 
правничі знання та навички самостійної роботи, що сприятиме 
безперервному поглибленню і оновленню правничих знань у сфе-
рі соціального права. 

Опанувавши курс, правознавці повинні вміти: 
• орієнтуватися в системі соціального права зарубіжних країн; 
• аналізувати зміст нормативних актів соціального права зарубіж-

них країн; 
• користуватися джерелами права, коментарями та тлумачити нор-

ми права при вирішенні трудового спору; 
• добирати літературні джерела з соціального права зарубіжних 

країн, складати конспекти і тези виступів, робити доповіді з пи-
тань соціального права зарубіжних країн; 

• логічно (послідовно, доказово) викладати правничий матеріал із 
застосуванням знань з різних джерел права; 

• користуватися правовою термінологією з соціального права зару-
біжних країн; 

• застосовувати здобуті знання з соціального права для правової 
оцінки юридичних фактів і обґрунтування цієї оцінки; 

• керуватися у трудовій діяльності та поведінці правовими знання-
ми і переконаннями, брати участь у правовому вихованні насе-
лення. 

Вивчення навчальної дисципліни “Право соціального забезпечення 
зарубіжних країн” базується на знанні студентами теорії держави і пра-
ва, конституційного права України, цивільного права України, а також 
трудового права України та права соціального забезпечення та соціаль-
ного страхування України. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни   

“ПРАВО  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇН”  

№ 
п/п Назва розділу і теми 

 І. Страхова медицина 
1 Джерела регулювання та система страхування по хворобі 
2 Система органів, що здійснюють страхування по хворобі,  

і порядок їх функціонування 
3 Порядок соціального забезпечення по хворобі 
4 Фінансування і контроль за витратами коштів фонду страхування  

по хворобі 
 ІІ. Пенсійне страхування по старості 

5 Джерела правового регулювання пенсійного страхування  
по старості. Пенсійне страхування 

6 Умови призначення та виплати пенсій по старості 
7 Фінансування пенсій по старості та організація пенсійного  

страхування 
8 Порядок оскарження та розгляду спорів з питань пенсійного  

страхування 
 ІІІ. Пенсійне страхування по інвалідності 

9 Законодавчі джерела. Поняття і види пенсій по інвалідності  
10 Умови призначення, порядок обчислення та фінансування  

пенсій по інвалідності 
 IV. Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги 

11 Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни   

“ПРАВО  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇН”  

Розділ І. Страхова медицина 

Тема  1 .  Джерела регулювання та система страхування  
по хворобі 

Джерела регулювання. Правове регулювання страхової медицини в 
Австрії. Основні нормативні акти у сфері страхової медицини Болгарії. 
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Закони Великобританії, що стосуються соціального забезпечення. Пра-
вове регулювання страхової медицини в Угорщині. Нормативні акти Ні-
меччини щодо страхової медицини. Законодавчі акти США у сфері 
страхової медицини. Правове регулювання страхової медицини у Фран-
ції. Правове регулювання страхової медицини у Хорватії. Нормативні 
акти Чехії у сфері медичного страхування. Закони Швеції щодо медич-
ного страхування. Особливості правового регулювання страхової меди-
цини в Югославії.  

Система страхування по хворобі. Форми медичного страхування в 
Австрії. Системи страхування по хворобі в Болгарії. Система 
обов’язкового і добровільного страхування у Великобританії. Система 
обов’язкового медичного страхування в Угорщині. Основні системи 
страхування по хворобі в Німеччині. Основні системи медичного стра-
хування у США. Обов’язкова та додаткова системи страхування по хво-
робі у Франції. Форми медичного страхування у Хорватії. Обов’язкове 
та добровільне медичне страхування в Чехії. Системи медичного стра-
хування у Швеції. Добровільна та обов’язкова системи страхування в 
Югославії. 

Література [1; 5; 8; 10; 11; 15; 17; 20; 22; 24–26; 28–31; 34;  
39–41; 43–45] 

Тема  2 .  Система органів, що здійснюють страхування  
по хворобі, і порядок їх функціонування 

Система органів, що здійснюють страхування по хворобі, і порядок 
їх функціонування. Органи, що здійснюють страхування по хворобі в 
Австрії. Органи медичного страхування в Болгарії. Здійснення програм 
державного страхування у Великобританії. Органи державного управ-
ління медичним страхуванням Угорщини. Система лікарняних кас у Ні-
меччині. Здійснення програм обов’язкового медичного страхування у 
США. Органи загального режиму страхування по хворобі у Франції. Ор-
гани медичного страхування у Хорватії. Система органів медичного 
страхування у Чехії. Медичне страхування у Швейцарії. Система органів 
медичного страхування у Швеції. Органи медичного страхування у 
Югославії.  

Література [1; 5; 8; 10; 11; 15; 17; 20; 22; 24–26; 28–31; 34; 39–41; 
43–45] 

Тема  3 .  Порядок соціального забезпечення по хворобі 

Порядок соціального забезпечення по хворобі в Австрії, Болгарії, 
Великобританії, Угорщині, Польщі, США, Франції, Хорватії, Чехії, 
Швейцарії, Швеції, Югославії.  
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Література [1; 5; 8; 10; 11; 15; 17; 20; 22; 24–26; 28–31; 34; 39–41; 
43–45]  

Тема  4 .  Фінансування і контроль за витратами коштів фонду 
страхування по хворобі 

Фінансування страхування по хворобі в Австрії, Болгарії, Велико-
британії, Угорщині, Польщі, США, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, 
Швеції, Югославії. Контроль за витратами коштів фонду страхування по 
хворобі в Австрії, Болгарії, Великобританії, Угорщині, Польщі, США, 
Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Югославії. 

Література [1; 5; 8; 10; 11; 15; 17; 20; 22; 24–26; 28–31; 34; 39–41; 
43–45]  

Розділ ІІ. Пенсійне страхування по старості 

Тема  5 .  Джерела правового регулювання пенсійного страхування 
по старості. Пенсійне страхування 

Джерела правового регулювання пенсійного страхування по старості 
в Австрії, Болгарії, Великобританії, Польщі, США, Угорщині, Франції, 
Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Югославії.  

Пенсійне страхування. Коло осіб, які підлягають пенсійному страху-
ванню по старості в Австрії, Болгарії, Великобританії, Польщі, США, 
Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Югославії.  

Література [1; 5; 9; 11–13; 15; 18; 19; 26; 28–30; 33; 34] 

Тема  6 .  Умови призначення та виплати пенсій по старості 

Умови призначення і виплати пенсій по старості в Австрії, Болгарії, 
Великобританії, Польщі, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, 
Швейцарії, Швеції, Югославії. 

Література [1; 5; 9; 11–13; 15; 18; 19; 26; 28–30; 33; 34] 

Тема  7 .  Фінансування пенсій по старості та організація  
пенсійного страхування 

Фінансування пенсій по старості в Австрії, Болгарії, Великобританії, 
Польщі, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, 
Югославії. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
 

7 

Організація пенсійного страхування в Австрії, Болгарії, Великобри-
танії, Польщі, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, 
Швеції, Югославії. 

Література [1; 5; 9; 11–13; 15; 18; 19; 26; 28–30; 33; 34] 

Тема  8 .  Порядок оскарження та розгляду спорів з питань  
пенсійного страхування 

Порядок оскарження та розгляду спорів з питань пенсійного страху-
вання в Австрії, Болгарії, Великобританії, Польщі, США, Угорщині, 
Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Югославії. 

Література [1; 5; 9; 11–13; 15; 18; 19; 26; 28–30; 33; 34] 

Розділ ІІІ. Пенсійне страхування по інвалідності 

Тема  9 .  Законодавчі джерела. Поняття і види пенсій  
по інвалідності 

Поняття і види пенсій по інвалідності в Австрії, Болгарії, Великобри-
танії, Польщі, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, 
Швеції, Югославії. 

Література [8; 9; 11; 14] 

Тема  10.  Умови призначення, порядок обчислення  
та фінансування пенсій по інвалідності 

Умови призначення пенсій по інвалідності в Австрії, Болгарії, Вели-
кобританії, Польщі, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейца-
рії, Швеції, Югославії. 

Порядок обчислення пенсій по інвалідності в Австрії, Болгарії, Вели-
кобританії, Польщі, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейца-
рії, Швеції, Югославії. 

Фінансування пенсій по інвалідності в Австрії, Болгарії, Великобри-
танії, Польщі, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, 
Швеції, Югославії. 

Особливості регулювання пенсій по інвалідності для окремих кате-
горій застрахованих в Австрії, Болгарії, Великобританії, Польщі, США, 
Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Югославії. 

Література [8; 9; 11; 14] 
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Розділ IV. Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги 

Тема  11.  Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги 

Допомоги по безробіттю в Австрії, Болгарії, Великобританії, Польщі, 
США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Югосла-
вії. 

Матеріальне забезпечення у випадку настання безробіття та банкрут-
ства роботодавця.  

Інші соціальні допомоги в Австрії, Болгарії, Великобританії, Польщі, 
США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Югосла-
вії. 

Література [2–4; 6; 7; 11; 16; 21; 28–30; 34; 35; 37; 42; 46; 47] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Написання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Право соці-
ального забезпечення зарубіжних країн” передбачено планом навчаль-
ного процесу підготовки спеціалістів зі спеціальності “Правознавство” 
заочної та дистанційної форм навчання. 

Основною формою керівництва самостійною роботою студента-
заочника, засобом допомоги і контролю за індивідуальною роботою 
студента з навчальним матеріалом протягом семестру є перевірка та ре-
цензування контрольної роботи. 

Мета контрольної роботи — закріпити, поглибити й узагальнити 
знання і виявити уміння їх застосовувати, а також перевірити рівень за-
своєння навчального матеріалу з дисципліни. 

У процесі виконання контрольної роботи студенти набувають досвіду 
відбору, аналізу, систематизації навчального матеріалу, формулювання 
висновків, побудови наукового апарату та оформлення роботи. 

Контрольну роботу студенти виконують у формі реферату. 
Для успішного виконання контрольної роботи студенту слід опрацю-

вати наукову і навчальну літературу за темою реферату.  
У рефераті на підставі зарубіжного законодавства у сфері соціально-

го права студент стисло викладає суть питання. 
Рекомендований обсяг структурних одиниць реферату: вступ і ви-

сновок — до 20 %; науково-теоретична частина — 80 % обсягу рефера-
ту. Загальний обсяг реферату — до 15 сторінок із списком використаних 
джерел і додатками (документи, схеми, статистичні дані, таблиці тощо). 
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До виконання контрольної роботи студенту слід підходити творчо: 
теоретичні положення розглядати з урахуванням практики їх застосу-
вання. При оцінюванні роботи враховується, наскільки правильно і са-
мостійно студент відповів на питання. Недоцільно перевантажувати ро-
боту цитатами, дослівним викладом тексту правових актів. У кінці конт-
рольної роботи необхідно навести список використаної літератури. При 
написанні контрольної роботи слід використовувати рекомендовану лі-
тературу, перелік якої подано у пропонованій програмі навчальної дис-
ципліни. 

Викладачі можуть проводити співбесіди зі студентами щодо викона-
них контрольних робіт для прийняття остаточного рішення про їх зара-
хування і з’ясування питань, що виникли при їх рецензуванні. Під час 
виконання контрольної роботи студент може звернутися до викладача за 
консультацією. 

Перевіряючи контрольну роботу, викладач виправляє помилки і не-
точності, ставить запитання і вказує студенту-заочнику, які посібники 
або нормативні акти він повинен опрацювати, щоб заповнити прогалини 
у знаннях. 

Перевіряючи і оцінюючи контрольну роботу, викладач враховує сту-
пінь самостійності її виконання, повноту висвітлення питання, зазначає 
неправильні формулювання, граматичні і стилістичні помилки. 

Контрольна робота, яку викладач визнав виконаною задовільно, оці-
нюється написом “зараховано”. Робота, в якій не розкрито основний зміст 
питання чи є грубі помилки у розкритті теми, не зараховується і повер-
тається студентові з детальною рецензією для подальшого доопрацю-
вання.  

Виправлену контрольну роботу на повторне рецензування слід пода-
ти з попередньою роботою викладачу, який її перевіряв. Повторно вико-
нана робота рецензується у загальному порядку. 

Контрольну роботу, виконану не за заданим варіантом, повертають 
студентові без перевірки із зазначенням причини повернення. 

Загальний обсяг контрольної роботи — 15–20 сторінок друкованого 
тексту (або 30 сторінок рукописного тексту) через два міжрядних інтер-
вали (тридцять рядків на сторінці). Мінімальна висота шрифту — 1,8 
мм. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмі-
рів: лівий, верхній, нижній — щонайменше 20 мм, правий — щонайме-
нше 10 мм. Абзацний відступ дорівнює п’яти літерам. Щільність тексту 
роботи має бути однаковою, шрифт друку — чітким, чорного кольору. 
Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами по 
центру над текстом, заголовки підрозділів — малими літерами з абзац-
ного відступу. Кожну структурну частину контрольної роботи потрібно 
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починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, 
пунктів, підпунктів виконують арабськими цифрами без знака “№”. 

Сторінки контрольної роботи нумерують. Першою сторінкою є титу-
льна, яку включають до загальної нумерації. На титульній сторінці но-
мер не ставлять, на наступних номер проставляють у правому верхньому 
куті сторінки без крапки.  

При написанні контрольної роботи слід посилатися на джерела, з 
яких запозичено матеріал, враховуючи останні видання і публікації. На 
попередні видання посилання можливе тоді, коли в них містяться мате-
ріали, яких немає в останніх виданнях. Внутрішньотекстові посилання 
слід наводити в квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер дже-
рела за списком використаної літератури.  

Контрольну роботу виконують у строки, встановлені планом навча-
льного процесу, і подають в інститут для перевірки.  

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою сво-
го прізвища (див. таблицю). 
 

Перша літера прізвища студента Варіант контрольної роботи 
А, Б, В 1 
Г, Д, Е 2 

Ж, З, І, Ї, Й 3 
К, Л, М 4 
Н, О, П 5 
Р, С, Т 6 
У, Ф, Х 7 
Ц, Ч, Ш 8 
Щ, Є 9 
Ю, Я 10 

 

ТЕМИ  РЕФЕРАТІВ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1 

1. Страхова медицина в Австрії.  
2. Пенсійне страхування по старості по законодавству Угорщини. 

Варіант 2 

1. Страхова медицина в Болгарії.  
2. Пенсійне страхування по старості в Німеччині. 
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Варіант 3 

1. Страхова медицина у Великобританії.  
2. Коло осіб, що підлягають пенсійному страхуванню по старості: Ні-

меччина, Чехія. 

Варіант 4 

1. Страхова медицина в Угорщині.  
2. Пенсійне страхування по старості по законодавству Італії. 

Варіант 5 

1. Страхова медицина в Німеччині.  
2. Пенсійне страхування по старості у США. 

Варіант 6 

1. Пенсійне страхування по інвалідності у Німеччині.  
2. Матеріальне забезпечення при безробітті та банкрутстві роботодав-

ця: США, Польща. 

Варіант 7 

1. Пенсійне страхування по інвалідності у Франції. 
2. Матеріальне забезпечення при безробітті та банкрутстві роботодав-

ця: Болгарія, Угорщина. 

Варіант 8 

1. Пенсійне страхування по інвалідності у Чехії, Швейцарії та Югосла-
вії. 

2. Матеріальне забезпечення при безробітті та банкрутстві роботодав-
ця: Німеччина, Італія. 

Варіант 9 

1. Поняття та види пенсій по інвалідності: Болгарія, Німеччина, 
Польща, США. 

2. Матеріальне забезпечення при безробітті та банкрутстві роботодав-
ця: Чехія, Швейцарія, Югославія. 
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Варіант 10 

1. Пенсійне страхування по інвалідності: Франція, Чехія, Швейцарія. 
2. Матеріальне забезпечення при безробітті та банкрутстві роботодав-

ця: Італія, Німеччина. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Джерела регулювання та система страхування по хворобі в Австрії.  
2. Джерела регулювання та система страхування по хворобі в Болгарії.  
3. Джерела регулювання та система страхування по хворобі у Велико-

британії. 
4. Джерела регулювання та система страхування по хворобі в Угорщині 

та Польщі. 
5. Джерела регулювання та система страхування по хворобі у США. 
6. Джерела регулювання та система страхування по хворобі у Франції. 
7. Джерела регулювання та система страхування по хворобі у Хорватії. 
8. Джерела регулювання та система страхування по хворобі у Чехії. 
9. Джерела регулювання та система страхування по хворобі у Швей-

царії. 
10. Джерела регулювання та система страхування по хворобі у Швеції 

та Югославії.  
11. Система органів, що здійснюють страхування по хворобі, і порядок 

їх функціонування в Австрії та Болгарії.  
12. Система органів, що здійснюють страхування по хворобі, і порядок 

їх функціонування в Чехії, Швейцарії. 
13. Система органів, що здійснюють страхування по хворобі, і порядок 

їх функціонування в Швеції та Югославії.  
14. Система органів, що здійснюють страхування по хворобі, і порядок 

їх функціонування у Великобританії та Угорщині. 
15. Система органів, що здійснюють страхування по хворобі, і порядок 

їх функціонування у Польщі, США. 
16. Система органів, що здійснюють страхування по хворобі, і порядок 

їх функціонування у Франції та Хорватії. 
17. Порядок соціального забезпечення по хворобі в Австрії та Болгарії. 
18. Порядок соціального забезпечення по хворобі у Великобританії та 

Угорщині. 
19. Порядок соціального забезпечення по хворобі у Польщі та США. 
20. Порядок соціального забезпечення по хворобі у Франції, Хорватії та 

Чехії. 
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21. Порядок соціального забезпечення по хворобі у Швейцарії, Швеції 
та Югославії.  

22. Коло осіб, що підлягають пенсійному страхуванню по старості: Ав-
стрія, Болгарія. 

23. Коло осіб, що підлягають пенсійному страхуванню по старості: Ве-
ликобританія, Польща.  

24. Коло осіб, що підлягають пенсійному страхуванню по старості: 
США, Угорщина.  

25. Коло осіб, що підлягають пенсійному страхуванню по старості: 
Франція, Хорватія, Чехія. 

26. Коло осіб, що підлягають пенсійному страхуванню по старості: 
Швейцарія, Швеція, Югославія.  

27. Умови призначення і виплати пенсій по старості: Австрія, Болгарія. 
28. Умови призначення і виплати пенсій по старості: Великобританія, 

Польща, США. 
29. Умови призначення і виплати пенсій по старості: Угорщина, Фран-

ція, Хорватія. 
30. Умови призначення і виплати пенсій по старості: Чехія, Швейцарія. 
31. Умови призначення і виплати пенсій по старості: Швеція, Югосла-

вія. 
32. Поняття та види пенсій по інвалідності: Австрія, Болгарія. 
33. Поняття та види пенсій по інвалідності: Великобританія, Польща. 
34. Поняття та види пенсій по інвалідності: США, Угорщина. 
35. Поняття та види пенсій по інвалідності: Франція, Хорватія. 
36. Поняття та види пенсій по інвалідності: Чехія, Швейцарія. 
37. Поняття та види пенсій по інвалідності: Швеція, Югославія. 
38. Умови призначення пенсій по інвалідності: Австрія, Болгарія. 
39. Умови призначення пенсій по інвалідності: Великобританія, Поль-

ща. 
40. Умови призначення пенсій по інвалідності: США, Угорщина. 
41. Умови призначення пенсій по інвалідності: Франція, Хорватія. 
42. Умови призначення пенсій по інвалідності: Чехія, Швейцарія. 
43. Умови призначення пенсій по інвалідності: Швеція, Югославія. 
44. Фінансування пенсій по інвалідності: Австрія, Болгарія. 
45. Фінансування пенсій по інвалідності: Великобританія, Польща. 
46. Фінансування пенсій по інвалідності: США, Угорщина. 
47. Фінансування пенсій по інвалідності: Франція, Хорватія. 
48. Фінансування пенсій по інвалідності: Чехія, Швейцарія. 
49. Фінансування пенсій по інвалідності: Швеція, Югославія. 
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50. Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги: Австрія, Бол-
гарія. 

51. Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги: Великобрита-
нія, Польща. 

52. Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги: США, Угор-
щина. 

53. Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги: Франція, Хор-
ватія. 

54. Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги: Чехія, Швей-
царія. 

55. Допомоги по безробіттю та інші соціальні допомоги: Швеція, Юго-
славія. 

56. Матеріальне забезпечення у разі настання безробіття та банкрутства 
роботодавця.  

57. Пенсійне і медичне страхування в Німеччині. 
58. Британська модель соціальної допомоги дітям. 
59. Порівняльна характеристика правового регулювання особистого 

обов’язкового державного страхування військовослужбовців Росій-
ської Федерації та України. 

60. Політика зайнятості і проблеми безробіття (досвід Франції). 
61. Соціальна і економічна підтримка співвітчизників за кордоном (до-

свід країн Західної Європи). 
62. Відкрите навчання в підготовці соціальних працівників. 
63. Догляд за літніми людьми у Швеції. 
64. Цілі і пріоритети соціальної політики в період реформування еко-

номіки східноєвропейських країн. 
65. Методи забезпечення адресності соціального захисту в Європейсь-

кому Союзі. 
66. Громадські слухання щодо реформування системи пенсійного за-

безпечення. 
67. Соціальна політика в галузі праці (досвід Республіки Корея). 
68. Підготовка соціальних працівників для системи соціального захисту 

населення. 
69. Бюджетні дослідження: методи організації і проведення в країнах 

Центральної і Східної Європи. 
70. Ринок праці і зайнятість жінок у країнах Центральної і Східної Єв-

ропи. 
71. Розвиток системи пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах. 
72. Організація моніторингу для цілей соціальної політики у Фінляндії. 
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73. Молода сім’я як об’єкт соціальної політики держави. 
74. Конвенції МОТ з питань соціального забезпечення і умови ратифі-

кації їх Росією. 
75. Соціальна політика: цілі, пріоритети і система показників на міжна-

родному і національному рівні. 
76. Праця і соціальний розвиток Франції у ХХI ст. 
77. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві у кра-

їнах з ринковою економікою. 
78. Формування громадської думки щодо соціальних питань. 
79. Особливості шведської системи соціального забезпечення. 
80. Система соціальних виплат у Німеччині. 
81. Недержавне пенсійне страхування в зарубіжних країнах. 
82. Порядок оскарження та розгляду спорів з питань пенсійного страху-

вання: Австрія, Болгарія. 
83. Порядок оскарження та розгляду спорів з питань пенсійного страху-

вання: Великобританія, Польща. 
84. Порядок оскарження та розгляду спорів з питань пенсійного страху-

вання: США, Угорщина, Франція. 
85. Порядок оскарження та розгляду спорів з питань пенсійного страху-

вання: Хорватія, Чехія, Швейцарія. 
86. Порядок оскарження та розгляду спорів з питань пенсійного страху-

вання: Швеція, Югославія. 
87. Види страхування на випадок хвороби у Франції. 
88. Джерела регулювання медичного страхування у Швеції. 
89. Органи, що здійснюють медичне страхування по хворобі, в  

Австрії, Німеччині та Угорщині.  
90. Види виплат та послуг застрахованим у межах медичного страху-

вання за законодавством Німеччини. 
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