
МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ 
  
Мета курсу ‒ формування студентами сукупності знань стосовно 

міжнародних соціальних стандартів, загальновизнаного рівня реалізації прав 
у сфері праці, соціального забезпечення та освіти, закріплених у міжнародних 
нормативних актах.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародні соціальні стандарти» 
інтегрується з навчальною дисципліною: «Міжнародне публічне право 
(основи теорії)». 

Дисципліна формує засади для подальшого освоєння студентом таких 
навчальної дисципліни: «Міжнародне публічне право (основні галузі та 
інститути)». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють відносини в сфері регламентації і 
захисту прав людини у сфері праці, соціального забезпечення та освіти. 

Програмні результати навчання:  
• знати: поняття, завдання і методологічні основи захисту соціальних прав 

людини в міжнародному праві, історичні етапи та основних напрямів 
кодифікації міжнародного права прав людини, механізмів співробітництва 
держав у галузі прав людини, правову основу та засоби забезпечення і 
захисту прав людини в Україні, основні напрями та перспектив розвитку 
міжнародного права прав людини. 

• вміти: користуватися обсягом знань з навчальної дисципліни, володіти 
понятійним апаратом юриспруденції, загальнонауковою і правничою 
термінологією; складати цілісне уявлення про історичні етапи кодифікації 
міжнародного права прав людини, користуватися теоретичним надбанням 
у науковій і практичній діяльності; аналізувати проблемні питання 
співробітництва держав у галузі захисту прав людини; визначати 
актуальні проблеми міжнародного права прав людини; прогнозувати 
напрями процесу кодифікації міжнародного права прав людини; 
усвідомлювати роль України у загальному і європейському процесі щодо 
забезпечення дотримання та захисту соціальних прав людини. 

• володіти: навичками оперування основними поняттями у сфері 
міжнародних соціальних стандартів і вмінням застосовувати отримані 
знання на практиці. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:   
Поняття “соціальні права людини”, історія їх розвитку. Соціальні 

обов’язки держави та їх міжнародно-правове регулювання. Поняття та 



система міжнародних соціальних стандартів. Поняття та загальна 
характеристика джерел міжнародних соціальних стандартів. Зміст 
міжнародного соціального стандарту права на працю, його елементи. 
Стандарт права на об’єднання для захисту економічних та соціальних 
інтересів, його елементи. Сутність міжнародного соціального стандарту 
права на відпочинок і дозвілля, його зміст. Міжнародні соціальні стандарти 
права на гідний рівень життя: поняття, зміст, реалізація в законодавстві 
України. Міжнародні соціальні стандарти у соціальному забезпеченні: 
поняття, зміст, реалізація у Конвенціях МОП та національному 
законодавстві. Правовий механізм реалізації міжнародних соціальних 
стандартів. Контроль за додержанням зобов’язань держави по забезпеченню 
міжнародних соціальних стандартів з боку міжнародних організацій. Правові 
форми захисту прав людини у соціальній сфері. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна 
та індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік.  
  


