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 Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Соціальний діалог та соціальне 

партнерство» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ІІ рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 231 Соціальна 

робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади 

соціального партнерства та сутність проведення соціального діалогу. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

2-й рік навчання, 3-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Соціальний діалог та соціальне партнерство як форми взаємодії у 

системі соціальних та соціально-трудових відносин. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: надати студентам знання про соціальне 

партнерство як систему зв’язків між сторонами (суб’єктами) соціально-

трудових відносин щодо узгодження їх інтересів у соціально-економічній і 

трудовій сферах за допомогою відповідних механізмів; визначити роль 

соціального діалогу, який виступає одним із таких механізмів узгодження 

різних інтересів; визначити механізм розбудови соціального партнерства та 

впровадження соціального діалогу у сфері соціальної  роботи, як  особливого 

виду практичної та професійної діяльності, що потребує відповідної  

підготовки  з  формування необхідних професійних навичок та вмінь. 

Завдання дисципліни:  

розкрити зміст  та  сутність впровадження  соціального  партнерства  як  

одного  із  напрямків  роботи соціального  працівника  у  процесі  

професійної  діяльності,  спрямованої  на розбудову ефективної взаємодії із  

органами  державної  влади  та  інститутів громадянського  суспільства  на  

основі  соціально-трудових  та  партнерських взаємовідносин; 



 

  

ознайомити студентів з теоретичними аспектами процесу, що включає всі 

типи переговорів, консультацій та обміну інформацією між його учасниками 

щодо узгодження їх інтересів у соціально-економічній і трудовій сферах; 

розглянути форми, види та характер соціального діалогу; 

ознайомити з основними принципами, складовими, інструментами 

соціального партнерства; 

розвинути компетентності застосування принципів та підходів соціального 

діалогу у власній професійній діяльності; 

вдосконалити універсальні компетентності студентів, пов’язані з розвитком 

кар’єри. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 10. Здатність результативно працювати в команді та брати на себе 

відповідальність за конкретні завдання та за всю команду в цілому. 

СК 05. Здатність  спілкуватися з представниками  інших професійних 

груп  різного  рівня  (експертами з інших галузей / видів  економічної 

діяльності), налагоджувати ефективну взаємодію державних,  громадських і 

комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства та соціальної 

відповідальності. 

СК 09. Здатність встановлювати ефективну комунікацію та доводити 

знання і власні висновки до фахівців різних галузей та нефахівців. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних  галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної 

роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. 

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, 

професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних 

спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні 

переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до 



 

  

альтернативних думок. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  

• цілі  та  принципи  організації системи  соціального  партнерства, 

правову основу соціального партнерства та  складові,  на  яких  ґрунтується 

соціальне партнерство;  

• сутність процесу формування   соціального  партнерства  у 

соціальній  сфері  та  соціально-трудових відносинах; 

• механізми  регулювання соціально-трудових  відносин,  

розбудову  соціального  партнерства  та впровадження соціального діалогу; 

• шляхи взаємодії з представниками  соціально-відповідального  

бізнесу  для розширення  ринку  соціальних  послуг  на  різних  рівнях  

функціонування;  

• причини конфліктів у соціальні сфері та ефективний пошук 

потенційних партнерів; 

• механізми  функціонування соціального  партнерства,  його 

особливості;  та  етапи  формування  в Україні; 

• сучасні  моделі  партнерства, посередництва і соціального 

діалогу. 

вміти:  

• застосовувати набуті знання щодо розбудови  соціального  

партнерства, пошуку  партнерів  та  їх  мотивації  до співпраці  у  практичній  

професійній діяльності; 

• встановлювати  партнерські стосунки  шляхом  посередництва  і 

соціального  діалогу;  залучати  до  

• співпраці  представників  бізнесу  та громади  на  умовах  

корпоративної  

• соціальної  відповідальності; 



 

  

• попереджувати  і  вирішувати можливі  конфліктні  ситуації  в  

процесі  

• практичної  діяльності  засобами альтернативних  механізмів  

вирішення  

• конфліктів  (шляхом  медіації, колективних  переговорів  тощо). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить  

3 кредити ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Соціальний діалог та соціальне партнерство як 

форми взаємодії у системі соціальних та соціально-трудових відносин. 

 

Тема 1. Сутність соціального діалогу, його роль у соціальній політиці 

держави. 

Тема 2 Соціальний діалог як механізм колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин. 

Тема 3. Профспілки як суб’єкт організації соціального діалогу між 

роботодавцями та найманими працівниками. 

Тема 4. Роботодавці та їх організації як суб’єкт організації соціального 

діалогу. 

Тема 5. Комунікативні стратегії як базовий механізм соціального 

діалогу 

Тема 6. Базові принципи соціального партнерства у діяльності  

соціального відповідального бізнесу. 
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1. Андрейцева І. А. Економіка праці та соціально-трудові 

відносини: навч.-метод. посіб. для студентів екон. ф-ту / І. А. Андрейцева – 

Кам’янець-Поділ.: Сисин Я. І., 2015. – 232 с. 



 

  

2. Балабанова Н. В. Соціальний діалог. Соціальне партнерство. 
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праці та соц. відносин. – К., 2002. – 189 с. 
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01 серпня 2019р. / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 36, 

ст.361). Документ 3356-XII. 

3. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Закон 

України: за станом на 01 серпня 2019./ (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1999, № 45, ст.397)., Документ 1045-XIV 
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Електронні інформаційні ресурси» 

1. Https://www.kmu.gov.ua/ - офіційний сайт кабінету міністрів 

україни. 

2. http://employers.org.ua/ - конфедерація роботодавців в україні 

3. https://www.kmu.gov.ua/ - міністерство соціальної політики 

україни 

4. https://fpsu.org.ua/ - федерація професійних спілок україни 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 
 

5. Методи діагностики успішності навчання 

 

 

В процесі вивчення дисципліни здійснюється контроль і накопичення 

балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента упродовж 

https://www.kmu.gov.ua/
http://employers.org.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://fpsu.org.ua/


 

  

періоду вивчення дисципліни. Використовуються методи: усне опитування 

на практичних заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, 

аудиторна контрольна робота, тестування. Протягом вивчення дисципліни 

студент зобов’язаний: систематично відвідувати заняття; вести конспекти 

лекційних і практичних занять; приймати активну участь в роботі на 

семінарах; виконувати тестові завдання проміжного контролю. 

 

 


