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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 23 Соціальна робота 

2. Код і назва спеціальності – 232 Соціальне забезпечення 

3. Назва спеціалізації – не передбачена 

4. Назва дисципліни – Конституційні гарантії права на 

соціальний захист 

5. Тип дисципліни – професійної підготовки 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.2.1. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – третій 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 44 

 % від загального обсягу – 49 

 лекційні заняття (годин) – 22 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 семінарські заняття (годин) – 22 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 51 

 3) заочна форма навчання:   
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 аудиторні заняття (годин) – не передбачено 

 % від загального обсягу – не передбачено 

 лекційні заняття (годин) – не передбачено 

 % від обсягу аудиторних годин – не передбачено 

 семінарські заняття (годин) – не передбачено 

 % від обсягу аудиторних годин – не передбачено 

 самостійна робота (годин) – не передбачено 

 % від загального обсягу – не передбачено 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ВДЗП 2.1.11. Основи теорії держави і 

права;  

ОДПП 1.2.2. Система соціального 

забезпечення; 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.6. Право соціального 

забезпечення; 

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.8. Трудове право; 

ОДПП 1.2.20. Міжнародні стандарти 

соціального забезпечення; 

ОДПП 1.2.25. Судовий захист права 

на соціальне забезпечення; 

ВДПП 2.2.11. Правові засади 

медичного забезпечення. 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) Називати понятійно-термінологічний апарат навчальної дисципліни 

Конституційні гарантії права на соціальний захист; 

1.2) визначати закони та нормативні акти, що регулюють порядок реалізації 

конституційного права на соціальний захист; 

1.3) описувати систему гарантій конституційного права на соціальний 

захист; 

1.4) характеризувати порядок реалізації конституційного права на 

соціальний захист. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 
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основі отриманих знань) 

2.1) Уміти пояснювати сутність гарантій конституційного права на 

соціальний захист; 

2.2) уміти пояснити специфічні терміни, що застосовуються у законодавстві 

про соціальний захист; 

2.3) орієнтуватися у міжнародних стандартах права на соціальний захист; 

2.4) розуміти порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та 

посадових осіб в сфері соціального захисту. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) Знаходити необхідний нормативно – правовий акт щодо порядку 

реалізації конституційного права на соціальний захист; 

3.2) складати процесуальні документи щодо захисту конституційного права 

на соціальний захист; 

3.3) використовувати теоретичні знання з навчальної дисципліни для 

вирішення практичних завдань; 

3.4) могти кваліфікувати юридичну відповідальність за порушення 

законодавства в сфері соціального захисту; 

3.5) аргументовано доводити свою думку з питань діяльності органів 

публічної влади в сфері соціального захисту.  

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 

4.1) Аналізувати сутність правового регулювання суспільних відносин в 

сфері соціального захисту; 

4.2) здійснювати правовий аналіз державних і муніципальних рішень з 

питань реалізації конституційного права на соціальний захист; 

4.3) розуміти як виникають, змінюються і припиняються суспільні 

відносини в процесі здійснення конституційного права на соціальний 

захист; 

4.4) логічно проаналізувати характер і тенденції розвитку законодавства про 

соціальний захист. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) Аргументувати поділ та значення гарантій конституційного права на 

соціальний захист; 

5.2) аргументовано роз’яснити правовий статус суб’єктів права на 

соціальний захист. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) Оцінювати юридичну повноцінність нормативно-правової бази, що 

регулює соціальний захист в Україні; 

6.2) робити висновки щодо основних тенденцій реформи системи 

соціального захисту; 
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6.3) пропонувати власні шляхи вирішення правових колізій у законодавстві 

про соціальний захист; 

6.4) розробляти можливості запозичення норм соціальнозабезпечувального 

зарубіжного законодавства про в національне законодавство. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти процесуальних документів за завданою 

ситуаційною задачею; 

7.2) сформулювати своє бачення щодо перспектив вдосконалення моделі 

соціального захисту  в Україні. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальна характеристика соціальних прав та свобод людини і 

громадянина 

Поняття та класифікація конституційних прав і свобод людини і 

громадянина. Поняття та місце соціальних прав та свобод людини і 

громадянина в системі конституційних прав та свобод людини і громадянин. 

зміст та обсяг прав та свобод людини і громадянина. Поняття та особливості 

соціальних прав та свобод людини і громадянина. Система конституційних 

соціальних прав та свобод людини і громадянина. Види соціальних прав та 

свобод людини і громадянина. 

 

Тема 2. Загальна характеристика конституційного права на соціальний 

захист 

Становлення та розвиток права на соціальний захист на території України. 

Поняття і сутність конституційного права на соціальний захист. 

Співвідношення термінів «соціальний захист» і «соціальне забезпечення». 

Зміст, обсяг та межі конституційного права на соціальний захист. Комплексний 

характер конституційного права на соціальний захист. Місце права на 

соціальний захист в системі конституційних прав та свобод людини і 

громадянина. 

 

Тема 3. Загальна характеристика гарантій конституційного права на 

соціальний захист 

Поняття, суть, зміст та форми гарантій конституційного права на 

соціальний захист. Класифікація гарантій конституційного права на соціальний 

захист. Чинники ефективності системи гарантій конституційного права на 

соціальний захист. Гарантії міжнародного права та гарантії 

внутрішньодержавного рівня. Класифікація гарантій конституційного права на 

соціальний захист за різними критеріями. 
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Тема 4. Загальні гарантії конституційного права на соціальний захист 

Поняття та види загальних гарантій конституційного права на соціальний 

захист. Політичні гарантії конституційного права на соціальний захист. Моделі 

соціальної політики. Економічні гарантії конституційного права на соціальний 

захист. Соціальні гарантії конституційного права на соціальний захист. 

Ідеологічні гарантії конституційного права на соціальний захист. Ідеологічні 

моделі соціального забезпечення. Організаційні гарантії конституційного права 

на соціальний захист. Співвідношення організаційних та організаційно-

правових гарантій. 

 

Тема 5. Нормативно-правові гарантії конституційного права на 

соціальний захист 

Поняття та види нормативно-правових гарантій конституційного права на 

соціальний захист. Конституційне регулювання права на соціальний захист. 

Законодавче регулювання права на соціальний захист. Правове регулювання 

порядку здійснення права на соціальний захист у підзаконних нормативно-

правових актах. Муніципально-правове регулювання права на соціальний 

захист. Шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання права на 

соціальний захист.  

 

Тема 6. Організаційно-правові гарантії конституційного права на 

соціальний захист 

Роль Верховної Ради України в механізмі забезпечення конституційного 

права на соціальний захист. Нагляд за дотриманням конституційного права на 

соціальний захист Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. 

Роль Президента України в механізмі забезпечення конституційного права на 

соціальний захист. Роль органів виконавчої влади в механізмі забезпечення 

конституційного права на соціальний захист. Повноваження місцевих 

державних адміністрацій в сфері соціального захисту. Повноваження обласних і 

районних  рад в сфері соціального захисту. Повноваження сільських, селищних, 

міських, районних в містах рад в сфері соціального захисту. Повноваження 

сільських, селищних, міських голів в сфері соціального захисту. Повноваження 

виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних в містах рад в 

сфері соціального захисту. 

  

Тема 7. Захист конституційного права на соціальний захист 

Система адміністративно-правих форм захисту конституційного права на 

соціальний захист. Порядок оскарження актів органів виконавчої влади у сфері 

соціального захисту до вищестоящого органу. Діяльність по захисту та охороні 

конституційного права на соціальний захист спеціалізованими 

правоохоронними органами. Захист конституційного права на соціальний 

захист суб’єктами надання професійної правничої допомоги. Порядок судового 
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захисту конституційного права на соціальний захист. 

 

Тема 8. Захист конституційного права на соціальний захист 

Конституційним Судом України 

Структура, повноваження та акти Конституційного Суду України. Правові 

позиції Конституційного Суду України щодо конституційного права на 

соціальний захист. Порядок подання та розгляду конституційної скарги. 

  

Тема 9. Міжнародно-правові гарантії права на соціальний захист 

Поняття та види міжнародних стандартів в сфері соціального захисту. 

Міжнародні-правові договори в сфері соціального захисту. Захист 

конституційного права на соціальний захист в Європейському суді з прав 

людини. Міжнародні правозахисні організації. Досвід правового регулювання 

права на соціальний захист в зарубіжних країнах. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Загальна 

характеристика 

соціальних прав та 

свобод людини і 

громадянина 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

2.  Загальна 

характеристика 

конституційного 

права на соціальний 

захист 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

3.  Загальна 

характеристика 

гарантій 

конституційного 

права на соціальний 

захист 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

4.  Загальні гарантії 

конституційного 

права на соціальний 

захист 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

5.  Нормативно-правові 

гарантії 

конституційного 

права на соціальний 

захист 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

6.  Організаційно-правові 

гарантії 

конституційного 

права на соціальний 

захист 

14 4 4 - - 6 - - - - - - 

7.  Захист 

конституційного 

права на соціальний 

захист 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

8.  Захист 

конституційного 

права на соціальний 

захист 

Конституційним 

Судом України 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 
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9.  Міжнародно-правові 

гарантії права на 

соціальний захист 

14 4 4 - - 6 - - - - - - 

 Усього годин 90 22 22 - - 46 - - - - - - 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) 

заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених 

тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з 

передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та 

методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає 

завдання до окремих тем.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи 

або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 
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2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового 

заліку.  

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

Структура залікового білету включає 2 теоретичних питання. 

 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
    

 100 балів  
     

     

Очна (денна, вечірня)  
форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 
навчання 

     

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
      

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела  

7.1. Основні джерела 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 

року № 254 к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

100 балів – 

 за результатами 

виконання курсової 

роботи 
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2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. Голос України. 2008. № 

236.Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 р. // 

Офіційний вісник України. - 2005. - №32. - Ст. 1918. 

3. Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і культурні права від 

16.12.1966 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 р. Офіційний 

вісник України.  2005.  №32.  Ст. 1918. 

5. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР. Голос 

України. 1998. 24 лют. 

6. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VІ. 

Голос України. 2012. № 188. 

7. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 

05.07.2012 р. № 5073-VІ. Голос України. 2013. № 22. 

8. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21.11.1992 р. № 

2811-ХІІ. Голос України. 1992. 16 груд. 

9. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю: Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ. Голос 

України. 2000. № 245. 

10. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 

13.01.2005 р. № 2342-IV. Голос України. 2005. № 23. 

11. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон 

України від 20.10.2014 р. № 1706-VІІ. Голос України. 2014. № 225. 

12. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України 

від 09.07.2003 р. № 1058-IV. Голос України. 2003. № 157. 

13. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ. Відомості 

Верховної Ради України.2000. № 22. Ст. 171. 

14. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України 

від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. Голос України. 1999. 3 лист. 

15. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VІ. 

Голос України. 2012. № 153-154. 

16. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. № 

1057-IV. Голос України. 2003. № 154. 

17. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон 

України від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 

1991. № 21. Ст.252. 

18. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: 

Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII . URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#n207 

19. Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. . URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042


12 
 

12 
 

20. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України 

від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 

45. Ст.425. 

21. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 16. Ст.200. 

22. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 р. ВВРУ. 

2017. №35. ст. 376. 

23. Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції 

Гідності: постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 119. 

Урядовий кур’єр. 2018, № 46. 

24. Положення про дитячий будинок сімейного типу: постанова Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 р. № 564. Офіційний вісник України. 

2002. № 18. Ст. 12.  

25. Положення про Міністерство соціальної політики: постанова Кабінету 

Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423. Офіційний вісник України. 

2015. № 51. 

26. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень частин першої, другої статті 2 

Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового 

державного соціального страхування» (справа про надання допомоги по 

тимчасовій непрацездатності) № 1–рп/2005 від 17.03.2005 р. Вісник 

Конституційного суду України. 2005. № 1. Стор. 3. 

27. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 

«б» підпункту 4 пункту 3 статті 7 Закону України «Про страхові тарифи на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності», пункту 1, абзацу третього пункту 5, пункту 9, 

абзаців другого, третього пункту 10, пункту 11 розділу I Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 

(справа про страхові виплати) № 20–рп/2008 від 08.10.2008 р.  Офіційний 

вісник України. 2008. № 80. Стор. 63.  Ст. 2698. 

28. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення 

положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті 

положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 

Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої 

Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, 

третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення 
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влади народом) № 6–рп/2005 від 5.10.2005 р. Урядовий кур’єр від 

19.10.2005 р.  № 198. 

29. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу 

України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) № 15–

рп/2004 від 2.11.2004 р.  Урядовий кур’єр від 17.11.2004 р.  № 219. 

30. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного 

тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, 

частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 

124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини 

першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої 

статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному 

зв’язку з окремими положеннями Конституції України» № 3–рп/2012 від 

25.01.2012 р.  Вісник Конституційного Суду України.  2012.  № 2.  Стор. 2. 

31. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне 

користування земельними ділянками) № 5–рп/2005 від 22.09.2005 р.  

Урядовий кур’єр від 5.10.2005 р.  № 188. 

32. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень частин третьої, четвертої статті 59 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» (справа про 

соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних 

органів) № 7–рп/2004 від 17.03.2004 р.  Урядовий кур’єр від 21.04.2004.  № 

75. 

33. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2004 рік» та конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої 

статті 78 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» 

(справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій) № 

20–рп/2004 від 1.12.2004 р. Урядовий кур’єр від 30.12.2004.  № 250. 

34. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 93 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положення абзацу другого пункту 2 про 

визначення стажу наукової роботи «з дати присудження наукового ступеня 

або присвоєння вченого звання» Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про перелік посад наукових працівників державних наукових установ, 
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організацій та посад науково–педагогічних працівників державних вищих 

навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає 

право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію 

відповідно до Закону України «Про наукову і науково–технічну 

діяльність» від 27 травня 1999 року (справа щодо стажу наукової роботи) 

№ 9–рп/2001 від 19.06.2001 р.  Офіційний вісник України.  2001.  № 26.  

Стор. 89.  Ст. 1182. 

35. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 

56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 

14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про 

соціальні гарантії громадян) № 6–рп/2007 від 09.07.2007 р. 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0a6p710–07 

36. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними 

поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України 

і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 
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