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ПРОГРАМА
курсу-семінару
« ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА»
для магістрів, бакалаврів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів,
дослідників
м. Київ, 12-14 січня 2021 року
Семінар проводиться в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне
«Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) - 620635-EPP1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR у співпраці з Жан Монне Проєктом
«Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку»
(EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT
Курс «Європейська соціальна політика» включатиме питання, що стосуються
основних соціальних процесів в Європі, зокрема ЄС. Протягом проведення семінару
досліджуватимуться питання соціальної стратифікації суспільства в ЄС, міграційні
процеси та основні чинники впливу на них. Окрема увага приділяється соціальній
відповідальності бізнесу на європейських підприємствах та вивченню їх досвіду.
Розвиток ринку праці європейських країн також розглядається відповідно до
проблем, з якими вони стикаються, і характерних для всіх розвинених країн. Якість
життя європейського населення та конкурентоспроможність підприємств ЄС
набагато вищі за українські, тому ці знання про моделі, практики, політику тощо
повинні бути широко поширеними серед українського населення. Цей семінар має на
меті узагальнити, систематизувати та поширити європейські практики в соціальній
сфері для студентів, дослідників та інших студентів України.
Семінар проводить – Проф. Марина Дєліні, доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, член команди проєкту
Кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»
(SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR та Жан Монне Проєкту
««Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD)
620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT.
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Мета семінару – вивчення ефективної практики європейської соціальної політики,
соціальних моделей європейських країн та основних особливостей соціальної
політики ЄС.
Час проведення семінару – 12-14 січня 2021 р. з 10-00 до 15-00
Мова семінару – українськa.
Посилання на лінк реєстрації link is here. Семінар буде проведено в Zoom.
Матеріали семінару будуть розміщені на сайті проєкту www.scaes.info , на сайтах
партнерів заходу та на сайті факультету менеджменту освіти та науки НПУ ім. М.П.
Драгоманова www.fmon.npu.edu.ua
За додатковою інформацією:
scaes@npu.edu.ua

+380 (50) 3993994, +380 (97) 2956090

Програма семінару:
Дата
12.01.2021

Час
10.00 – 11.30

13.01.2021

11.30 – 13.00
13.00 – 15.00
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 15.00

14.01.2021

10.00 – 12.30
12.30 – 15.00

Назва теми
Анонс семінару. Європейська соціальна політика – основа
управління соціальними системами і процесами в Європі
Соціальна структура та стратифікація суспільства ЄС
Соціальні моделі Європи: порівняння та характеристика
Демографічні процеси в Європі
Міграційні процеси в ЄС
Європейський ринок праці: поняття, взаємозв’язок з
відтворенням робочої сили
Якість життя населення ЄС і конкурентоздатність країн ЄС
Соціальна відповідальність бізнесу в ЄС: основні риси та
приклади для України
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