
                             Європейські соціальні стандарти 

Вибірковий блок обумовлений необхідністю запровадження якісно-

нових підходів вдосконалення підготовки юристів, формування рівня та 

обсягу їх знань, умінь і навичок відповідно до концептуальних основ 

адаптації соціального, трудового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу.  

Практика засвідчує, що тривалий час акценти у вивченні правових 

проблем соціального, трудового законодавства зосереджувалися, в 

основному, на вивченні загальних положень національного законодавства. 

Недостатньо уваги приділялося нагальним проблемам соціально-правової 

інтеграції в міжнародне співтовариство, що призвело до суттєвого 

відставання фахівців правничої сфери України в конкурентоздатності на 

вітчизняному та міжнародному ринках праці. Сучасна державна політика  

України   щодо  адаптації  законодавства до законодавства Європейського 

Союзу, спонукає до вдосконалення підготовки кваліфікованих юристів з 

метою практичного забезпечення належних умов для реалізації 

високопрофесійного нормотворчого процесу адаптації законодавства 

України, і, як наслідок, входження України до Європейського Союзу. З 

метою підвищення ефективності наукової та практичної діяльності в 

соціально-правовій сфері на кафедрі трудового права та права соціального 

забезпечення було створено Центр проблем імплементації європейського 

соціального права (наказ ректора від 01.02.2016 р. №63-32 «Про створення 

Центру проблем імплементації європейського соціального права»). 

Спецкурси вибіркового блоку цілком корелюються з основними 

напрямами професійної діяльності юриста в сучасних умовах: 

1. Порівняльно-правові аспекти соціального забезпечення 

Навчальна дисципліна забезпечує професійний розвиток студентів та 

спрямована на формування знань щодо теоретичних та практичних проблем 

оновлення галузевих ознак права соціального захисту України. Вивчаються 

сучасні проблеми систематизації соціально-забезпечувального 

законодавства, зокрема в контексті кодифікаційних процесів. Тенденції 

осучаснення правового становища суб’єктів права соціального захисту, 



проблеми та перспективи реформування організаційно-правових форм 

соціального забезпечення України. 

 
2. Механізм захисту трудових прав в умовах євроінтеграції України 

Навчальна дисципліна спрямована на можливість пізнання основних 

принципів і положень застосування трудо-правових норм у механізмі захисту 

трудових прав в умовах євроінтеграції та здійснення дослідження 

конструктивних особливостей механізму захисту трудових прав, що 

використовуються в практичній діяльності. 

 

3.Проблеми правового регулювання соціальної роботи в Україні та 

країнах Європейського Союзу 

В рамках курсу «Проблеми правового регулювання соціальної 

роботи в Україні та країнах Європейського Союзу» розкривається 

законодавче забезпечення соціальної роботи як суспільно корисної діяльності 

на благо людини. Вивчаються історично-правові аспекти виникнення 

соціальної роботи, сутність соціальної роботи та її значення для захисту прав 

людини, принципи соціальної роботи, система органів соціальної роботи в 

Україні та країнах Європейського союзу, особливості здійснення соціальної 

роботи з окремими категоріями населення. 

Навчальна задача курсу полягає у формуванні в студентів системи знань 

щодо особливостей правового регулювання соціальної роботи в Україні та 

країнах Європейського Союзу, а також практичних питань функціонування 

системи органів соціальної роботи. 
 

4.Медіація в трудових правовідносинах 

Викладення навчальної дисципліни «Медіація у трудових 

правовідносинах» спрямовано на набуття студентами фундаментальних 

знань про медіацію як альтернативний спосіб  досудового/позасудового 

вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), їх 

запобігання, поняття, принципи, види та моделі медіації, суб’єкти 

правовідносин з медіації, процедури медіації. Особлива увага приділяється 

вивченню: актів МОП та ЄС, зарубіжного досвіду правового регулювання 

медіації (окремих країн ЄС, США та інших), а також проблем запровадження 

відповідного інституту в Україні.  

 
Завдання, які вирішує запровадження спеціалізації: 

 поглиблення знань основних категорій національного та 

європейського соціального права, вироблення навичок вірного і чіткого 

дотримання соціального законодавства; 

 формування знань студентів щодо основних практичних проблем 

правового регулювання соціальних, трудових правовідносин України та 

країн Європейського Союзу; 



 вироблення у студентів умінь самостійно працювати з 

першоджерелами, спеціальною юридичною літературою з соціального, 

трудового права, міжнародно-правовими актами; 

 розширення правового світогляду студентів при застосуванні 

актів національного соціального законодавства; 

 отримання навичок застосування норм міжнародно-правових актів 

для вирішення практичних проблем правового регулювання соціально-

правових, трудових відносин в Україні; 

 поглиблення знань та набуття практичних вмінь щодо захисту 

трудових прав; 

 продукування на основі вивчення зарубіжного досвіду науково 

обґрунтованих пропозицій з вдосконалення правового регулювання 

соціально-правових, трудових відносин в Україні; 

 підвищення рівня правосвідомості та правової культури студентів, 

що беруть участь у навчальних наукових програмах за кордоном; 

 виховання у студентів шанобливого ставлення до прав і свобод 

населення, вміння їх захищати на основі національного законодавства і 

міжнародно-правових актів. 

Очікувані результати. Вивчення спецкурсів за спеціалізацією 

дозволить студентам пізнати і зрозуміти основні теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання соціально-правових, трудових відносин в 

Україні та країнах Європейського Союзу, усвідомити перспективи стратегії 

конвергенції національних правових систем України та Європейського 

Союзу. 

В результаті вивчення спецкурсів спеціалізації студенти будуть: 

Знати: 

- доктринальні положення соціального, трудового права, як 

першоджерело чіткого розуміння  євро інтегрованої соціальної 

політики; 

- практику застосування норм національного соціального 

законодавства, міжнародного права щодо здійснення 

судочинства у соціальній сфері України та Європейського 

Союзу; 

- прикладні основи нормотворчо-експертної діяльності в 

соціально-правовій сфері; 

- практичну реалізацію здійснення соціального страхування 

та надання соціальних допомог в Україні; 

- особливості правового регулювання соціальної політики 

України та країн Європейського Союзу в сфері захисту прав 

окремих категорій працівників та соціальної роботи з вразливими 

верствами населення; 

- практичну реалізацію механізму захисту трудових прав;  



- сучасні форми стимулювання працівників; засади 

соціального партнерства та соціального діалогу в сфері праці; 

- соціальне законодавство Європейського Союзу; соціальні 

стандарти, визначені в країнах світу; особливості європейської 

трудоправової юстиції, європейського трудового авторського 

права. 

Вміти:  

- виявляти правові проблеми практичної реалізації 

соціального, трудового законодавства, знаходити шляхи їх 

вирішення; 

- готувати обґрунтовані наукові висновки, пропозиції, 

аналітичні матеріали, проекти нормативно-правових актів із 

вдосконалення соціального законодавства України та практики його 

застосування; 

- надавати фахові юридичні консультації, висновки тощо з 

конкретних справ щодо вирішення соціально-трудових спорів із 

урахуванням вимог міжнародно-правових актів; 

- захищати соціальні, трудові права громадян України, у тому 

числі, й в міжнародних судових інстанціях; 

- використовувати досвід соціально-партнерських відносин в 

країнах Європейського Союзу для вдосконалення локального 

правового регулювання діяльності суб’єктів господарської 

діяльності; 

- популяризувати серед населення соціальне законодавство 

України, його соціально-правові стандарти та міжнародно-правові 

норми із захисною спрямованістю. 

 


