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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів – 1 

 
 

) 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
(шифр і назва) 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

ІІ 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

ІІ-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

12 год.  год. 

Практичні, семінарські 

14 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

64 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 
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2. 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. 
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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; 
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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). 

  

3. 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 

Поняття соціального діалогу. Соціальний діалог і соціальне партнерство. Сторони 

та рівні соціального діалогу. Умови для ефективного соціального діалогу, його 

принципи.  Форми, види та характер соціального діалогу. Функції  соціального  

діалогу,  його  роль  у  соціальній  політиці держави. 

Тема 2 Соціальний діалог як механізм колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин 

Сутність  понять  «соціальний  діалог»  та  «колективно-договірне  регулювання  

соціально-трудових  відносин».  Закон  України  «Про соціальний  діалог».  

Практичні  механізми  розбудови  соціального  діалогу.  Соціальний  діалог  у  

роботі соціальних закладів: особливості роботи соціального працівника. 

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

роботодавцями та найманими працівниками 
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Основні  закони,  які  регулюють  трудові  відносини  усіх  

працівників.  Поняття,  види  та статус  професійних  спілок.  Принципи  і  

порядок  створення  професійних спілок  та  їх  легалізації.  Функції,  права  і  

гарантії  діяльності  професійних спілок та їх об’єднань у соціальному 

партнерстві. 

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

діалогу 

Роботодавці  як  суб’єкти  соціального  партнерства  та соціального діалогу. 

Статус організацій та об’єднань роботодавців, порядок їх  створення  і  

припинення.  Повноваження  організацій  роботодавців  та  їх об’єднань  у  

соціальному  партнерстві:  основні  права  та  обов’язки роботодавців 

Тема 5. Комунікативні стратегії як базовий механізм соціального діалогу 

Комунікативні стратегії та їх функції. Види комунікації. Невербальна  і  вербальна  

комунікації. Стратегічний  план  комунікації. Ключові  компоненти  стратегічного  

плану  комунікації.  Найбільш  поширені канали  комунікації  та  їх  практичне  

застосування  у  сфері  розбудови соціального  партнерства.  Основні  моделі  

кадрового  менеджменту  

Тема 6. Детермінанти соціального партнерства у діяльності  соціального 

відповідального бізнесу 

Бізнес  як  джерело  соціальної  відповідальності, корпоративна  соціальна  

відповідальність  з  позиції  інтересів  бізнесу, влади,  суспільства, особливості  її  

прояву  в  українських  умовах. Проблеми  соціальної  політики  бізнесу. 

Механізми  реалізації  заходів  соціальної  відповідальності  галузевими 

об'єднаннями  виробників  та  основні  підходи  до  оцінки  корпоративної 

соціальної відповідальності. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Соціальний діалог та соціальне партнерство як форми взаємодії у 

системі соціальних та соціально-трудових відносин 
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Тема 1. Сутність 

соціального 

діалогу, його роль 

у соціальній 

політиці держави. 

14 2 2  10      

Тема 2 Соціальний 

діалог як механізм 

колективно-

договірного 

регулювання 

соціально-

трудових відносин. 

14 2 2  10      

Тема 3. 

Профспілки як 

суб’єкт організації 

соціального 

діалогу між 

роботодавцями та 

найманими 

працівниками. 

14 2 2  10      

Тема 4. 

Роботодавці та їх 

організації як 

суб’єкт організації 

соціального 

діалогу. 

14 2 2  10      

Тема 5. 

Комунікативні 

стратегії як 

базовий механізм 

соціального 

діалогу. 

16 2 2  12      

Тема 6. Базові 

принципи 

соціального 

партнерства у 

діяльності  

соціального 

відповідального 

бізнесу. 

18 2 4  12      

Усього годин 90 12 14  64      

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність соціального діалогу, його роль у соціальній політиці 

держави. 
2 

2 Соціальний діалог як механізм колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин. 
2 

3 Профспілки як суб’єкт організації соціального діалогу між 

роботодавцями та найманими працівниками. 
2 
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4 Роботодавці та їх організації як суб’єкт організації соціального 

діалогу. 
2 

5 Комунікативні стратегії як базовий механізм соціального діалогу. 2 

6 Базові принципи соціального партнерства у діяльності  

соціального відповідального бізнесу. 
4 

 Разом 14 

                                                                                                            

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Правова соціальна держава 4 

2 Волонтерство у соціальному партнерстві 4 

3 Види колективних угод та договорів 4 

3 Конфлікти та їх вирішення 4 

5 Медіація  як  альтернативна  форма  урегулювання 

конфліктів. 

6 

6 Розвиток корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу: світовий та вітчизняний досвід 

6 

7 Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як 

складова стратегії розвитку вітчизняних підприємств 

6 

8 Соціальні та етичні аспекти сучасного маркетингу 6 

9 Забезпечення соціальної складової в процесі змін на 

підприємстві 

6 

10 Спільні процедури ЄС у забезпеченні відповідальної 

поведінки корпоративного сектору 

6 

11 Регулювання розвитку соціальної відповідальності 

бізнесу 

6 

12 Сучасний досвід соціально-відповідального 

регулювання ризиків у трудових відносинах на прикладі 

розвинених країн 

6 

 Разом 64 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Соціальний діалог та соціальне 

партнерство» використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання. 

 Під час лекційного курсу застосовуються: 

▪ Лекція-доповідь; 

▪ дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

▪ ситуаційні завдання; 
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▪ моделюючі вправи; 

▪ роздатковий матеріал для виконання аналітичних вправ.                                                                                         

8. Методи контролю 

В процесі вивчення дисципліни здійснюється контроль і накопичення балів за 

різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента упродовж 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. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

9. Питання для підсумкового контролю 

1. Теоретичні  моделі  та  підходи  до  розвитку  соціального партнерства. 

2. Поняття соціального діалогу. Сторони та рівні соціального діалогу. 

3. Умови для ефективного соціального діалогу, його принципи. 

4. Форми, види та характер соціального діалогу. 

5. Функції  соціального  діалогу,  його  роль  у  соціальній  політиці держави. 

6. Наукові  міжнародні  підходи  та  історія  становлення соціального 

партнерства. 

7. Цілі  та  принципи  організації системи  соціального  партнерства  

8. Правова основа соціального партнерства та  складові,  на  яких  ґрунтується 

соціальне партнерство 

9. Сутність процесу формування   соціального  партнерства  у соціальній  

сфері  та  соціально-трудових відносинах 

10.  Механізми  функціонування соціального  партнерства,  його особливості  та  

етапи  формування  в Україні 

11.  Сучасні  моделі  партнерства, посередництва і соціального діалогу 
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12.  Шляхи залучення  громадських  організацій  до розвитку  соціального  

партнерства  між державою, бізнесом та громадою 

13.  Зміст  основних  статей Конституції України, пов’язаних із визначенням 

понять «соціальна правова держава». 

14.  Основні  принципи  взаємодії  держави,  найманих працівників та 

роботодавців для ефективного вирішення соціально-трудових відносин у 

правовому полі (привести приклади). 

15.  Волонтерство у соціальному партнерстві 

16.  Забезпечення соціальної складової в процесі змін на підприємстві 

17. Наукові  підходи  до  визначення  сутності  соціальної відповідальності 

18.  Розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу: світовий та 

вітчизняний досвід 

19. Соціально відповідальний маркетинг 

20. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як складова стратегії 

розвитку вітчизняних підприємств 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
залік 

Поточний контроль Підсумковий залік 
Сума балів 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  

60 
100 

5 5 5 5 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. Рекомендована література 

Основна 

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. 

Соціальна держава / Н. В. Балабанова, В. І. Жуков, В. Є. Пилипенко // Акад. праці 

та соц. відносин. – К., 2002. – 189 с. 

3. Жуков В. Соціальне партнерство в Україні : навч. посіб. / В. Жуков, В. 

Скуратівський. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 120 с. 

4. Корпоративна  соціальна  відповідальність  бізнесу:  Монографія  /Під 

загальною редакцією М.П. Буковинської. – К.: ЦП «Компринт». – 2015. – с.297 

5. Романова Н.Ф., Мельник І.П. Соціальне партнерство/ Н.Ф. Романова, І. П. 

Мельник: навчальнометодичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 

238 с. 

 

Додаткова 

1. Андрущенко А.І., Дубровський І.М. Система соціального партнерства 

як інститут регулювання трудових відносин в Україні. – Х.: Видво «Реал». 2004. – 

175 с. 

2. Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія / 

Шайгородський Ю. Ж., Андрійчук Т. С., Дідух А. Я. Романова Н. Ф. [та ін.]; за 

заг. ред. Шайгородського Ю. Ж. – К.: Паливода А. В., 2011. – С. 24–27; С. 37–77; 

С.94–97. 

3. Громадські  об’єднання:  організаційно-правові  основи  та 

перспективи  соціального партнерства:  Інформаційно-довідковий  матеріал  / укл. 

М. І. Баюк. – Хмельницький, 2007. – 146 с. 
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4. Ерік M. Рунессон, Mарі-Лоранс Гі Медіація конфліктів і спорів у 

галузі корпоративного  управління  //  Всесвітній  форум  з  питань  

корпоративного управління. – Фокус 4. – 2010. – 72 с.  

5. Кравець І. М. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. / І. М. 

Кравець. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 424 с. 

6. Лукашевич М. П.,  Туленков М. В.  Менеджмент  соціальної  роботи: 

Теорія і практика: навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 296 с. 

7. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. 

посіб.  –  Національний  технічний  університет  України  «Київський 

політехнічний інститут». – 2015. –180 с 

 

Законодавчі та нормативні документи 

 «Про соціальний діалог в Україні». Закон України: за станом на 01 

серпня 2019р. / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 28, ст.255). , 

Документ 2862-VI. 

 «Про колективні договори і угоди». Закон України: за станом на 01 

серпня 2019р. / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 36, ст.361). 

Документ 3356-XII. 

 «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 

 «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 

діяльності». Закон України: за станом на 01 серпня 2019р. / (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2013, № 22, ст.216). Документ 5026-VI. 

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 

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

