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В монографії окреслено особливості соціального забезпечення 

працівників правоохоронних органів, визначено систему принципів 
соціального забезпечення працівників правоохоронних органів, яку 
складають визначальні та спеціальні принципи, аргументовано, що 
правовий захист прав працівників правоохоронних органів 
представляє собою систему активних заходів, передбачених чинним 
законодавством, до яких вдається працівник правоохоронного 
органу або відповідні державні органи в його інтересах з метою 
усунення порушення його прав у сфері соціального забезпечення та 
відновлення порушеного права. Особливістю монографії став більш 
детальний аналіз розмежування службово-побутових пільг, що 
встановлені для працівників правоохоронних органів за 
професійною ознакою та зумовлюються специфікою їх професійної 
(службової) діяльності і законодавчими обмеженнями прав, від 
соціально-забезпечувальних, що надаються в системі соціального 
забезпечення у разі настання складних життєвих обставин, 
унаслідок яких відбувається зменшення рівня та якості життя. 

Для науковців, спеціалістів в галузі трудового права, керівників 
підприємств, викладачів, аспірантів, студентів. 
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