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про Центр проблем імплементації європейського соціального права

1. Загальні положення

1.1.Центр проблем імплементації європейського соціального права 
(далі - Центр) є підрозділом юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та діє на підставі даного 
положення.

1.2.Метою діяльності Центру є проведення академічних досліджень 
проблем імплементації європейського соціального права, організація 
академічних зв ’язків, що сприяють здійсненню дослідницьких та навчальних 
проектів юридичного факультету, а також інший правовий, аналітико- 
методологічний та інформаційний супровід адаптації законодавства України 
до норм європейського права у соціальній сфері.

1.3.Центр підпорядковується безпосередньо декану юридичного 
факультету.

1.4. У своїй діяльності Центр співпрацює з ректоратом, інститутами, 
факультетами, кафедрами, центрами, лабораторіями та іншими структурними 
підрозділами У ні верситету.

2. Завдання Центру

2.1.Відповідно до мети створення завданням Центру є:

2.1.1. організація та проведення, у тому числі за участю викладачів та 
студентів юридичних факультетів, моделювання наукових механізмів 
імплементації правових норм Європейського Союзу в національне 
законодавство України з урахуванням існуючих правових, економічних, 

менталітетних особливостей;
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2.1.2. сприяння проведенню науково-педагогічним складом 
юридичного факультету науково-експертного та методологічного супроводу 
адаптації законодавства України до норм європейського соціального права;

2.1.3. організація та здійснення наукової експертизи, наукового 
тлумачення норм національного законодавства в контексті судової практики 
та практики Європейського суду з прав людини;

2.1.4. взаємодія з органами державної влади для надання 
консультаційних рекомендацій в питаннях імплементації норм європейського 
соціального права; опублікування та подання рекомендацій державним 
органам для запровадження ефективних реформ соціальної сфери та 
сприяння забезпеченню реалізації соціальних прав;

2.1.5. сприяння підготовки спеціалістів в сфері соціального 
забезпечення Європейського Союзу;

2.1.6. організація шкіл та курсів соціального права для вітчизняних, і 
для іноземних громадян.

3. Права Центру

3.1.Відповідно до покладених завдань Центр має право:

3.1.1. Одержувати для ознайомлення, використання в роботі 
законодавчі та інші нормативні документи з питань міжнародної діяльності, 
що надходять до Університету.

3.1.2.Одержувати від структурних підрозділів Університету документи, 
довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр 
завдань.

3.1.3.Залучати відповідних фахівців для розробки і здійснення заходів, 
які проводяться Центром відповідно до покладених на неї завдань.

3.1.4.Взаємодіяти з міжнародними органами, організаціями, 
установами, державними органами з питань, що входять до компетенції 

Центру.

4. Структура Центру

4.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду наказом 
ректора (проректора). Директор здійснює безпосереднє керівництво та є 

відповідальним за виконання покладених на Центр завдань. За пропозицією



директора Центру наказом ректора (проректора) призначаються працівники 
Центру.

4.2. Директор Центру безпосередньо підпорядковується декану 
юридичного факультету.

4.3. Центр розміщується на базі юридичного факультету за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 238 «а».
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