ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення
I. Формула спеціальності:
Галузь юридичної науки, яка досліджує трудові та пов'язані з ними відносини,
а також відносини у сфері соціального забезпечення; норми трудового права
та права соціального забезпечення, що їх регулюють; законодавчі та інші
нормативно-правові акти про працю та соціальне забезпечення, практику їх
застосування; наукознавчі проблеми трудового права та права соціального
забезпечення.
II. Напрями досліджень:
2.1. У галузі трудового права:
– Предмет науки трудового права та методи дослідження трудоправових
явищ; ефективність науки трудового права; ґенеза науки трудового права;
напрями (школи) в науці трудового права, їх окремі представники; єдність і
системність науки трудового права; сучасна трудоправова доктрина,
тенденції розвитку науки трудового права; взаємозв'язок науки трудового
права з філософією та іншими науками; зарубіжна наука трудового права.
– Соціальне призначення трудового права; ґенеза трудового права,
тенденції та прогнозування його подальшого розвитку; вплив конституції,
галузей публічного та приватного права, політичних, релігійних і
моральних норм на трудове право; права і свободи людини і громадянина
на трудове право; права і свободи людини і громадянина на трудове
право; трудове право в системі національного права.
– Предмет, метод, система, функції, принципи та суб'єкти трудового права.
Джерела трудового права. Сфера дії трудового права. Трудове право в
системі національного права.
– Правове забезпечення зайнятості населення та працевлаштування.
Гарантії реалізації права на зайнятість.
– Трудові правовідносини та їх суб'єкти. Виникнення, зміна та припинення
трудових правовідносин.
– Правові основи соціального діалогу у сфері праці: поняття, принципи,
суб'єкти, система, організаційно-правові форми. Колективні угоди та
колективні договори. Участь працівників в управлінні організацією.
– Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, форми, види; співвідношення з
цивільно-правовими договорами, пов'язаними з працею. Укладення, зміна
та припинення трудового договору.
– Правове забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників.
– Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Правові аспекти
нормування й оплати праці. Гарантії та компенсації.
– Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Дисципліна праці
та правові засоби її забезпечення.
– Охорона праці. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про
працю та охорону праці на виробництві.
– Індивідуальні та колективні трудові спори (конфлікти).
–

Міжнародно-правове регулювання трудових
трудове право. Зарубіжне трудове право.

відносин.

Порівняльне

2.2. У галузі права соціального забезпечення:
– Предмет науки права соціального забезпечення; ефективність науки права
соціального забезпечення; ґенеза науки права соціального забезпечення;
напрями (школи) в науці права соціального забезпечення, їх окремі
представники; єдність і системність науки права соціального
забезпечення; взаємозв'язок науки права соціального забезпечення з
іншими науками; зарубіжна наука права соціального забезпечення.
– Соціальне забезпечення та його структура. Організаційно-правові форми
та види соціального забезпечення.
– Конституційні засади права громадян на соціальний захист в Україні.
Правовий механізм забезпечення права на соціальний захист в Україні.
– хенеза права соціального забезпечення, тенденції його подальшого
розвитку; вплив конституції, галузей публічного та приватного права на
право соціального забезпечення. Теоретичні дослідження предмета,
методу, системи, функцій, принципів, джерел і суб'єктів права соціального
забезпечення. Право соціального забезпечення у системі національного
права.
– Правовідносини у сфері соціального забезпечення та їх суб'єкти.
–
–
–
–
–
–

Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії у сфері
соціального забезпечення.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування: поняття, види,
правове регулювання.
Пенсійне
страхування
та
пенсійне
забезпечення
в
Україні
(загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; державне пенсійне
забезпечення; недержавне пенсійне забезпечення).
Державна соціальна допомога. Соціальне обслуговування та діяльність
соціальних служб. Соціальний захист окремих категорій населення
України.
Медична допомога.

Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері соціального
забезпечення. Порівняльне право соціального забезпечення. Зарубіжне
право соціального забезпечення.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
юридичні науки.

