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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціальне партнерство як 

самостійний вид професійної діяльності, який спрямований на ефективну розбудову 

партнерської взаємодії, спрямованої на розширення ринку надання якісних соціальних 

послуг для вразливих категорій населення в умовах децентралізації влади.  

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Соціальне партнерство» є ознайомлення з 

теоретичними засадами соціального партнерства, міжнародною та вітчизняною 

правовою базою; вивчення основ проведення соціального діалогу в сфері соціально-

трудових відносин на національному, регіональному та місцевому рівні; оволодіння 

методами розбудови партнерських стосунків шляхом залучення соціально-

відповідального бізнесу та громадського сектору для надання соціальних послуг у 

громаді. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями 

щодо механізмів регулювання соціально-трудових відносин, розбудови соціального 

партнерства та впровадження соціального діалогу; отримання знань щодо шляхів 

взаємодії з представниками соціально-відповідального бізнесу та третього сектору для 

розширення ринку соціальних послуг на різних рівнях функціонування; вироблення 

практичних навичок щодо вирішення соціально-трудових конфліктів у соціальні сфері 

та ефективного пошуку потенційних партнерів.  

 

Вимоги до знань і умінь 

При вивченні дисципліни «Інструменти публічної комунікації та взаємодії у 

публічному управлінні» здобувачі отримають такі компетентності (здатність):  

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

ІК1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні (фахові, 

предметні) компе-

тентності (СК) 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у 

відносинах з іншими державними органами та органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, 

установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами 

та налагоджувати ефективні комунікації з ними.  
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СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових 

актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну 

оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування. 

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) Освітньої 

програми  

 

 

СК13. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами в 

організації для вдосконалення існуючих та розроблення нових систем 

управління. 

СК14. Здатність вивчати та впроваджувати новітній досвід 

управлінської роботи, удосконалювати інструментарій та відповідні 

стандарти. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні 

а) 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 функціонування соціального партнерства, його особливості та етапи формування 

в Україні;  

 сучасні моделі партнерства, посередництва і соціального діалогу; 

 основні механізми розбудови громадянського суспільства та шляхи залучення громадських 

організацій до розвитку соціального партнерства між державою, бізнесом та громадою; 

 основи розбудови соціального партнерства та шляхи підвищення кваліфікацій у цій сфері; 

 механізм формування соціального іміджу організації. 

б) уміти 

 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;  

 формувати практичні кроки для пошуку волонтерів та спонсорів з метою вирішення 

соціальних проблем вразливих категорій населення; 

 проводити прес-конференції, робочі засідання, майстер-класи, ділові переговори, круглі 

столи; 

 самостійно працювати над інформаційними матеріалами, проводити їх моніторинг, 

набувати професійних якостей медіатора та модератора; 

 попереджувати і вирішувати можливі конфліктні ситуації в процесі практичної діяльності 

засобами альтернативних механізмів вирішення конфліктів (шляхом медіації, колективних 

переговорів тощо). 

При вивченні дисципліни «Інструменти публічної комунікації та взаємодії у публічному 

управлінні» здобувачі набувають такі програмні результати навчання:  

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та 

технологій прийняття управлінських рішень.  

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-

правових актів для їх усунення.  
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РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при 

проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.  

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм.  

РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності. 

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень. 

РН13. Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: людськими 

ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

РН15. Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати знання методів і 

функцій, застосовувати інструментарій  HR-менеджменту в організаціях публічної сфери або 

інших сфер господарювання, а також сучасні концепції лідерства. 

РН17. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися 

принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного 

зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, уміти встановлювати 

життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

 

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Теоретичні основи та сутність понять соціального партнерства. 

Тема 2. Соціальний діалог як механізм колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин. 

Тема 3. Правова соціальна держава. 

Тема 4. Практика розбудови соціального партнерства. Волонтерство у 

соціальному партнерстві. 

Тема 5. Медіація як альтернативна форма урегулювання конфліктів. 

Тема 6. Соціальний діалог у системі соціально-трудових та соціальних відносин. 

Профспілки та організації роботодавців як суб’єкти здійснення 

соціального діалогу. 

Тема 7. Комунікативні стратегії як базовий механізм соціального діалогу 

Тема 8. Соціальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність. 

Базові принципи соціального партнерства у діяльності соціального 

відповідального бізнесу. 

Тема 9. Основні засади забезпечення соціального партнерства у громаді. 

Тема 10. Переговорний процес та соціальна відповідальність у соціальній 

роботі. 
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Теоретичні основи та сутність понять соціального партнерства. 

Ключові слова і терміни дисципліни та їх значення: соціальне партнерство, 

конвенціальність, соціальні відносини, соціальне управління, соціальна політика. 

 Об'єкт, предмет та рівні соціального партнерства. Інструменти реалізації та складові 

соціального партнерства.  

Соціальне партнерство та його функції в соціальній державі. 

Законодавче забезпечення соціального партнерства. 

 

Тема 2. Соціальний діалог як механізм колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин. 

Ключові поняття термінологічної системи “соціальний діалог”. Соціальний діалог у 

сучасних загальнотеоретичних інтерпретаціях. Соціальне партнерство та трипартизм 

як спеціальні теорії соціального діалогу в державному управлінні. 

Інституціональна структура соціального діалогу в державному управлінні. Предмет, 

рівні та форми соціального діалогу. Функції соціального діалогу в державному 

управлінні.  

Соціальний діалог як ресурс соціально-економічного розвитку суспільства . 

Міжнародні стандарти соціального діалогу. 

Показники ефективності соціального діалогу локального рівня. Ефективність системи 

соціального діалогу в Україні 

 

Тема 3.Правова соціальна держава. 

Соціальна держава та існуючі моделі сучасної соціальної держави. Конституція 

України як теоретичний фундамент розбудови правової соціальної держави. Соціальна 

правова держава. 

Держава як соціальний партнер, посередник та гарант виконання правових умов у 

соціально-трудових відносинах. Співробітництво між владою та суспільством. 

 

 

Тема 4. Практика розбудови соціального партнерства. Волонтерство у 

соціальному партнерстві. 

Роль волонтерства у розбудові соціального партнерства для вирішення соціальних 

проблем у населення. Історія виникнення волонтерства.  

Правила роботи з волонтерами. Цикл управління волонтерськими ресурсами. 

Уникнення конфлікту. Технології залучення волонтерів до розбудови соціального 

партнерства.  

Налагодження дієвого соціального партнерства між громадянським суспільством та 

владою. Основні функції волонтерських організацій (планування, організація, 

мотивація, контроль, регулювання). Теоретичний та прикладний аспекти волонтерської 

роботи на засадах соціального партнерства. 

 

Тема 5. Медіація як альтернативна форма урегулювання конфліктів. 

Альтернативне врегулювання спорів та його складові. Медіація та її види.  

Медіація у сфері корпоративних відносин.  

Базові навички медіатора. Приклади альтернативних варіантів вирішення конфліктів 
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Тема 6. Соціальний діалог у системі соціально-трудових та соціальних відносин. 

Профспілки та організації роботодавців як суб’єкти здійснення соціального 

діалогу. 

Основні закони, які регулюють трудові відносини усіх працівників. Кодекс законів про 

працю України (КЗпП). 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. 

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 7. 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. 

Самоменеджмент. Тайм-менеджмент. 

 

Тема 8. Соціальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність. 

Базові принципи соціального партнерства у діяльності соціального відповідального 

бізнесу. 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ). Наслідки КСВ для громадян. 

Концепція стратегії соціально-відповідального бізнесу в Україні. Ознаки соціальної 

відповідальності. Передумови розвитку соціально-відповідального бізнесу. 

Базові принципи соціальної відповідальності. Особливості впровадження соціальної 

відповідальності. Американська модель соціальної відповідальності бізнесу (СВБ). 

Європейська модель СВБ. Японська модель СВБ. 

 

Тема 9. Основні засади забезпечення соціального партнерства у громаді. 

Загальні поняття і терміни. Історія формування соціального партнерства у сфері 

соціальної допомоги та соціальних послуг та соціального замовлення. Умови для 

впровадження соціального замовлення 

Активність громадян в суспільному житті країни. Умови залучення громадян до 

розбудови громадянського суспільства. Доцільність громадянської активності. Основні 

проблеми, у вирішенні яких готові брати участь громадяни на волонтерських засадах. 

Формула громадської участі та її складові: мотивація, імпульс, ресурси та умови. Види 

громадської участі за рівнем популярності 

 

Тема 10. Переговорний процес та соціальна відповідальність у соціальній роботі. 

Посередництво як вид представництва інтересів клієнта. Дії соціального працівника 

при здійсненні представництва інтересів клієнта. Приклади роботи соціального 

працівника як менеджера соціальних послуг Посередницька процедура як 

функціональний обов’язок соціального працівника. 

Професійні якості соціального працівника у соціальному партнерстві. Процес 

допомоги при виконанні функції посередництва. Міжсекторальна співпраця. 
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