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Назва дисципліни «Соціальне партнерство» 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань:  

28 “Публічне управління та адміністрування” 

спеціальність:  

281  “Публічне управління та адміністрування” 

Викладачі 

дисципліни 

Подвірна Наталія Степанівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

nataliya.podvirna@lnu.edu.ua      
 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою 

домовленістю).  

Також можливі он-лайн консультації через Teams, Skype, Viber, Telegram або 

подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу Сторінка Методичні матеріали кафедри економіки та публічного управління  

https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

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. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Теорія та практика кадрової політики» є навчальною 

дисципліною зі спеціальності 281  “Публічне управління та адміністрування”, 

другого (магістерського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної 

програми «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-

структурах», яка викладається в першому семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

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. 

Цілі дисципліни «Соціальне партнерство»: 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. 

 

Література для                                     СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
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вивчення 

дисципліни 

 

1. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. 

№2862^1. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862- 17. 

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

// Закони України. - К.: Ін-т законодавства, 2000.-Т. 19.-С. 279 296. 6. Закон 

України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності від 22.06.2012 № 5026-УІ. Доступно: http://zakon4.rada. 

gov.ua/laws/show/5026-17. 

3. Соціальне партнерство/ Н.Ф. Романова, І. П. Мельник: навчально-

методичний посібник. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. - 238 с. 

4. 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., 2016.  

5. Теорія та практика соціальної роботи: навчальний посібник / О. Г. 

Карпенко, Н. Ф. Романова. - К: Видавничий Дім «Слово», 2015 - 408 с. 

6. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика 

регулювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2013.- 230 с. 

7. Горбатенко В. Соціальне партнерство // Політична енциклопедія. 

Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: 

Парламентське видавництво, 2017. — с.679. 

8. Петроє О. Концептуалізація ідей соціального діалогу в зарубіжній 

суспільній думці / О. Петроє // Вісн. НАДУ. – 2016. – № 1. – С. 265–272. 

9. Петроє О. М. Поняття “діалог” у термінологічній традиціїзарубіжної та 

вітчизняної наукової думки / О. М. Петроє // Державне управління: теорія та 

практика : електрон. наук. фах. вид. [Електронний ресурс]. – 2017. – № 2. – 

Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Petroe.pdf 

10. Феномен неокорпоративізму: європейські реалії та тенденції 

інституціювання в Україні / І. С. Сало, О. О. Даниляк, Т. В. Джига ; за заг. ред. 

В. М. Яблонського, С. О. Янішевського. – К. : НІСД, 2015. – 49 с.  

11. Діденко Н. Державне управління і соціальне партнерство: актуальні 

проблеми теорії і практики : монографія / Н. Діденко. – Донецьк, 2017. – 404 

с. 

12. Задорожний Г.В. Соціальне партнерство – шлях до відкритого 

суспільства / Г.В. Задорожний, О. Коврига, В.В. Смоловик. – Х. : Вид-во 

ХІГМ, 2015. – 192 с. 

13. Колосок А. М. Інституційне забезпечення соціального партнерства / 

А.М. Колосок // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 74-79. 

14. Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як спосіб подолання економічної 

кризи / І.В. Лебедєв // Економіка і держава. – 2019. - № 4. – С. 12-15. 

15. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики 

демократизації державного управління : монографія / [В.Ф.Мартиненко, 

О.М.Крутій, С.Л.Кирій та ін.]; за заг.ред. В.Ф.Мартиненка. – Х.: Вид-во ХарРІ 

НАДУ ”Магістр”, 2015. – 252 с. 

16. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект: 

монографія / Ю.О.Куц, В.В. Мамонова, О.К. Чаплигіна та ін – Х. : Вид-во 

ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. – 236 с. 

17. Social Dialogue International Labour Organization (ILO). –Режим доступу: 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/Socialdialogue/lang– 

en/index.htm  

18. Social dialogue: information, consultation and participation of workers. – 

Режим доступу: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/ policies/ 

socialemploy /article_7289_en.htm  

19. Social Europe guide : Volume 2 : Social Dialogue. – Luxembourg : European 

Union, – 111 p. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862-%2017
http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Petroe.pdf
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20. Boyd S. Partnership working : European soial partnership models/ Stepan 

Boyd. – STUC, 2012. – 61 p. 

                                                

Інтернет-ресурси 

1.Ліга Бізнес Інформ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: http: 

//www.liga.net/  

2.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: http: 

//www.nau.kiev.ua/ 

3.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.kmu.gov.ua/ 

4.Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.ukrstat.gov.ua/  

5.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

з: http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

6.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

з: http://www.nbuv.gov.ua 

Обсяг курсу Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС).  

З них: 16 години аудиторних занять: 8 годин лекцій, 8 годин семінарських 

занять.  

104 години самостійної роботи (в т.ч. 34 години – ІНДР, 70 годин – СРС). 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після вивчення дисципліни студент буде :  

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 

http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
http://www.nbuv.gov.ua/
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конфліктів (шляхом медіації, колективних переговорів тощо). 

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.  

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. 

7. 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.  

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, 
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економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 

Програмні 

результати 

навчання  за 

Освітньою 

програмою 

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.  

Ключові слова моделі партнерства, соціальний діалог, партнерські стосунки, соціально-

трудові відносини, соціальні послуги, соціальний імідж організації 

Формат курсу заочний  

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультацій, самостійна робота, 

ІНДЗ, аналіз статистичних показників 

Теми курсу 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. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці 1-ого семестру  

 

Перереквізити Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін «Публічні та 

адміністративні послуги»,  «Організація діяльності державного службовця», 

«Психологія взаємодії та управління».  

Навчальні методи 

та техніки, які 

Традиційні та інтерактивні методи та технології навчання під час проведення 

аудиторних занять: лекції, презентації, семінари-дискусії, робота в малих 
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будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

групах, кейс-методи, ділові ігри 

 

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. Вивчення 

навчальної дисципліни не потребує використання спеціального програмного 

забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
гу

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних 

робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

практичному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі (виконанні 

залікового модулю, екзамені). 

5 

3. Залік по модулю 

Критерії оцінювання  15 балів 
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1. Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно виконане 

завдання виставляється 0,5 бала. (максимально 10 0,5=5 балів). 

2. Другий рівень (5 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. За 

кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 1 бал. 

(максимально 5 1 = 5 балів). 

3. Третій рівень (1 завдання) – теоретичне питання. В цьому завданні 

потрібно послідовно та логічно відповісти на поставлене питання. Оцінювання 

завдання третього рівня 5 балів.  

 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 10 балів 

▪ робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та висновками 

і в повному обсязі 
9-10 

▪ робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог 6-8 

▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або вимог 4-5 

▪ робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-3 

▪ робота не виконана. 0 

 

 

Поточний та підсумковий контроль 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою 

радою 

Університету) 

РАЗОМ –  

100 балів 

Семінари та 

самостійна 

робота 

(25 балів) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДР)  

(10 балів) 

Залік по 

модулю 

(15 балів)  

Екзамен 

(50 балів) 

100 балів 

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих 

студентом за поточне оцінювання на семінарських заняттях, оцінки за 

підсумковий модульний контроль, оцінок за СРС та ІНДР та екзамен. 

Максимальна модульна оцінка становить 100 балів. 

 Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних 

заняттях (поточне тестуванні), заліковому модулі, захисті ІНДР. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

 

1. Мета та принципи соціального партнерства у сфері соціально-трудових 

відносин. 

2. Рівні соціального партнерства у соціально-трудових відносинах. 

3. Об’єкт та суб’єкти соціального партнерства. 

4. Моделі, які описують роль держави у регулюванні соціально-трудових 

відносин: біпартизм та трипартизм. 

5. Основні напрямки партнерства у сфері соціально-трудових відносин.  

6. Сутність поняття «соціальний діалог». 

7.  Основні принципи та рівні соціального діалогу.  

8. Органи соціального діалогу.  

9. Сторони і суб’єкти соціального діалогу в Україні.  

10. Форми соціального діалогу.  
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11. Практичні механізми розбудови соціального діалогу на рівні держави, 

бізнесу та третього сектору.  

12. Соціальний діалог у роботі соціальних закладів: особливості роботи 

соціального працівника. 

13. Важливість запровадження соціального партнерства у сфері соціальної 

роботи. 

14. Система державних органів, що регулюють трудові відносини. 

15. Функції, які виконують державні органи влади як один із суб’єктів 

соціально-трудових відносин. 

16. Роль держави в регулюванні соціально-трудових відносин. 

17. Основні характеристики соціального партнерства, що формуються у 

процесі соціального діалогу. 

18. Моделі сучасної соціальної держави. 

19. Основні завдання соціальної держави. 

20. Конституція України як теоретичний фундамент розбудови правової 

соціальної держави. 

21. Повноваження різних гілок державної влади в процесі розбудови 

правової держави. 

22. Соціальна правова держава. 

23. Роль держави в регулюванні трудових відносин. 

24. Основні характеристики соціального партнерства, що формуються у 

процесі соціального діалогу. 

25. Роль волонтерства у розбудові соціального партнерства для вирішення 

соціальних проблем. 

26.  Історія виникнення волонтерства.  

27. Правила роботи з волонтерами. Цикл управління волонтерськими 

ресурсами.  

28. Механізм розбудови соціального партнерства для розвитку волонтерства 

та благодійності. 

29. Альтернативне врегулювання спорів та його складові.  

30. Медіація та її види.  

31. Медіація у сфері корпоративних відносин.  

32. Базові навички медіатора.  

33. Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації). 

34. Поняття та статус професійних спілок. Принципи і порядок створення 

професійних спілок та їх легалізації. 

35. Функції, права і гарантії діяльності професійних спілок та їх об’єднань у 

соціальному партнерстві. 

36. Роботодавці як суб’єкти соціального партнерства та соціального діалогу.  

37. Статут організацій та об’єднань роботодавців, порядок їх створення і 

припинення. 

38. Комунікативні стратегії та їх функції. 

39. Види комунікації. Невербальна і вербальна комунікації.  

40. Стратегічний план комунікації. Ключові компоненти стратегічного плану 

комунікації. 

41. Корпоративна соціальна відповідальність .  

42. Концепція стратегії соціально-відповідального бізнесу в Україні.  

43. Ознаки соціальної відповідальності. Передумови розвитку соціально-

відповідального бізнесу. 
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44. Соціальні програми компанії та їх напрямки. 

45. Базові принципи соціальної відповідальності.  

46. Особливості впровадження соціальної відповідальності.  

47. Американська модель соціальної відповідальності бізнесу (СВБ).  

48. Європейська модель СВБ.  

49. Японська модель СВБ. 

50. Історія формування соціального партнерства у сфері соціальної допомоги 

та соціальних послуг. 

51. Умови для впровадження соціального замовлення.  

52. Міжсекторальне соціальне партнерство. 

53. Роль соціального партнерства у розвитку громад. 

54. Приклади роботи соціального працівника як менеджера соціальних 

послуг. 

55. Етика соціального працівника у процесі здійснення функції 

посередництва. 

Дотримання умов 

доброчесності  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів в розділі ІНДР 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і процедури 

дотримання академічної доброчесності: Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення про забезпечення 

академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка; Кодекс академічної доброчесності Львівського національного 

університету імені Івана Франка» (https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про 

дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/nfX2itr); 

Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої 

освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

(https://cutt.ly/4fX2iE6).  

Дані документи розміщені за посиланням https://education-quality.lnu.edu.ua 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 
 

 
 

https://cutt.ly/ofX2uIH
https://cutt.ly/nfX2itr
https://cutt.ly/4fX2iE6
https://education-quality.lnu.edu.ua/
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СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма  

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1. 

Тема 1. Теоретичні основи та сутність 

понять соціального партнерства.  

1.Соціальне партнерство у соціальній роботі 

та його значення для ефективного надання 

соціальних послуг.  

2.Мета, зміст, суб’єкт, об’єкт, предмет та 

механізми розбудови соціального 

партнерства.  

3.Базові принципи соціального партнерства у 

сфері соціально-трудових відносин.  

4.Практичне значення соціального 

партнерства та визначення стратегічної ролі 

у його розбудові з боку держави, бізнесу та 

третього сектору. 

Лекція 
 

1. Соціальне партнерство/ Н.Ф. Романова, І. П. 

Мельник: навчально-методичний посібник. - К.: НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2017. - 238 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., 2016.  

3. Теорія та практика соціальної роботи: 

навчальний посібник / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. 

- К: Видавничий Дім «Слово», 2015 - 408 с. 

4. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія 

і практика регулювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2013.- 

230 с. 

5. Горбатенко В. Соціальне партнерство // 

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець 

(голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: 

Парламентське видавництво, 2017. — с.679. 
 

 

2 год 
Згідно з 

розкладом 

2 

Тема 2. Соціальний діалог як механізм 

колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин.  

1.Сутність понять «соціальний діалог» та 

«колективно-договірне регулювання 

соціально-трудових відносин». 

2. Закон України «Про соціальний діалог». 

3. Практичні механізми розбудови 

соціального діалогу на рівні держави, 

бізнесу та третього сектору. 4.Соціальний 

Лекція 

1.Петроє О. Концептуалізація ідей соціального діалогу 

в зарубіжній суспільній думці / О. Петроє // Вісн. НАДУ. 

– 2016. – № 1. – С. 265–272. 

2.Петроє О. М. Поняття “діалог” у термінологічній 

традиціїзарубіжної та вітчизняної наукової думки / О. 

М. Петроє // Державне управління: теорія та практика : 

електрон. наук. фах. вид. – 2017. 

3.Феномен неокорпоративізму: європейські реалії та 

тенденції інституціювання в Україні / І. С. Сало, О. О. 

Даниляк, Т. В. Джига ; за заг. ред. В. М. Яблонського, С. 

О. Янішевського. – К. : НІСД, 2015. – 49 с.  

2 год Згідно з 

розкладом 



2 
 

діалог у роботі соціальних закладів: 

особливості роботи соціального працівника. 

4.Діденко Н. Державне управління і соціальне 

партнерство: актуальні проблеми теорії і практики : 

монографія / Н. Діденко. – Донецьк, 2017. – 404 с. 

5.Задорожний Г.В. Соціальне партнерство – шлях до 

відкритого суспільства / Г.В. Задорожний, О. Коврига, 

В.В. Смоловик. – Х. : Вид-во ХІГМ, 2015. – 192 с. 
 

3 

Тема 3. Правова соціальна держава  

1.Соціальна держава та існуючі моделі 

сучасної соціальної держави.  

2.Конституція України як теоретичний 

фундамент розбудови правової соціальної 

держави.  

3.Держава як соціальний партнер, 

посередник та гарант виконання правових 

умов у соціально-трудових відносинах.  

4.Співробітництво між владою та 

суспільством. 

 

 

 

 

Лекція 

1.Колосок А. М. Інституційне забезпечення соціального 

партнерства / А.М. Колосок // Актуальні проблеми 

економіки. – 2016. – № 10. – С. 74-79. 

2.Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як спосіб 

подолання економічної кризи / І.В. Лебедєв // Економіка 

і держава. – 2019. - № 4. – С. 12-15. 

3.Соціальне партнерство і державна політика: від теорії 

до практики демократизації державного управління : 

монографія / [В.Ф.Мартиненко, О.М.Крутій, С.Л.Кирій 

та ін.]; за заг.ред. В.Ф.Мартиненка. – Х.: Вид-во ХарРІ 

НАДУ ”Магістр”, 2015. – 252 с. 

4.Сталий розвиток територіальної громади: 

управлінський аспект: монографія / Ю.О.Куц, В.В. 

Мамонова, О.К. Чаплигіна та ін – Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”, 2018. – 236 с. 
 

  

2 год 
Згідно з 

розкладом 
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Тема 4.  Практика розбудови соціального 

партнерства. Волонтерство у соціальному 

партнерстві  

1.Роль волонтерства у розбудові соціального 

партнерства для вирішення соціальних 

проблем у населення.  

2.Історія виникнення волонтерства.  

Теоретичний та прикладний аспекти 

волонтерської роботи на засадах соціального 

партнерства. 

3.Технології залучення волонтерів до 

розбудови соціального партнерства.  

Лекція 

1. Соціальне партнерство/ Н.Ф. Романова, І. П. 

Мельник: навчально-методичний посібник. - К.: 

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. - 238 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., 2016.  

3. Теорія та практика соціальної роботи: 

навчальний посібник / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. 

- К: Видавничий Дім «Слово», 2015 - 408 с. 

4. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія 

і практика регулювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2013.- 

Питання для 

самоконтролю 

знань, 

практичні 

задачі, кейси 

Тестові 

завдання 

 

2 год 

Згідно з 

розкладом 



3 
 

4.Налагодження дієвого соціального 

партнерства між громадянським 

суспільством та владою.  

5.Основні функції волонтерських організацій 

(планування, організація, мотивація, 

контроль, регулювання).  

230 с. 

5. Горбатенко В. Соціальне партнерство // 

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець 

(голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: 

Парламентське видавництво, 2017. — с.679. 
 

5. 

Семінарське заняття №1 

Тема 1. Теоретичні основи та сутність 

понять соціального партнерства  

1. Розкрити теоретичні моделі та підходи до 

розвитку соціального партнерства.  

2. Дослідити наукові міжнародні підходи та 

історію становлення соціального 

партнерства.  

3. Сформувати уявлення про шляхи розвитку 

соціального партнерства в Україні 

Семінарське 

заняття 

1. Соціальне партнерство/ Н.Ф. Романова, І. П. 

Мельник: навчально-методичний посібник. - К.: НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2017. - 238 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., 2016.  

3. Теорія та практика соціальної роботи: 

навчальний посібник / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. 

- К: Видавничий Дім «Слово», 2015 - 408 с. 

4. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія 

і практика регулювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2013.- 

230 с. 

5. Горбатенко В. Соціальне партнерство // 

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець 

(голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: 

Парламентське видавництво, 2017. — с.679. 
 

 

2 год. 
Згідно з 

розкладом 
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Семінарське заняття №2. 

Тема 2. Соціальний діалог як механізм 

колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин  

1. Ознайомитися з основами соціально-

трудових відносин.  

2. Вивчити основні регламентуючі 

нормативні документи соціального 

діалогу на різних рівнях функціонування 

(національний-регіональний, місцевий).  

Семінарське 

заняття 

1.Петроє О. Концептуалізація ідей соціального діалогу 

в зарубіжній суспільній думці / О. Петроє // Вісн. НАДУ. 

– 2016. – № 1. – С. 265–272. 

2.Петроє О. М. Поняття “діалог” у термінологічній 

традиціїзарубіжної та вітчизняної наукової думки / О. 

М. Петроє // Державне управління: теорія та практика : 

електрон. наук. фах. вид. – 2017. 

3.Феномен неокорпоративізму: європейські реалії та 

тенденції інституціювання в Україні / І. С. Сало, О. О. 

Даниляк, Т. В. Джига ; за заг. ред. В. М. Яблонського, С. 

 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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3. Провести «Мозковий штурм» щодо 

визначення різниці між поняттям 

«соціальний діалог» та «соціальне 

партнерство» для опанування 

теоретичним матеріалом 

О. Янішевського. – К. : НІСД, 2015. – 49 с.  

4.Діденко Н. Державне управління і соціальне 

партнерство: актуальні проблеми теорії і практики : 

монографія / Н. Діденко. – Донецьк, 2017. – 404 с. 

5.Задорожний Г.В. Соціальне партнерство – шлях до 

відкритого суспільства / Г.В. Задорожний, О. Коврига, 

В.В. Смоловик. – Х. : Вид-во ХІГМ, 2015. – 192 с. 
 

7 

Семінарське заняття №3. 

Тема 3. Правова соціальна держава  

1.Розкрити зміст основних статей 

Конституції України, пов’язаних із 

визначенням понять «соціальна правова 

держава».  

2.Визначити основні принципи взаємодії 

держави, найманих працівників та 

роботодавців для ефективного вирішення 

соціально-трудових відносин у правовому 

полі (привести приклади). 

3.Провести дискусію «Основні етапи 

становлення нашої країни як правової 

соціальної держави». 

Семінарське 

заняття 

1.Колосок А. М. Інституційне забезпечення соціального 

партнерства / А.М. Колосок // Актуальні проблеми 

економіки. – 2016. – № 10. – С. 74-79. 

2.Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як спосіб 

подолання економічної кризи / І.В. Лебедєв // Економіка 

і держава. – 2019. - № 4. – С. 12-15. 

3.Соціальне партнерство і державна політика: від теорії 

до практики демократизації державного управління : 

монографія / [В.Ф.Мартиненко, О.М.Крутій, С.Л.Кирій 

та ін.]; за заг.ред. В.Ф.Мартиненка. – Х.: Вид-во ХарРІ 

НАДУ ”Магістр”, 2015. – 252 с. 

4.Сталий розвиток територіальної громади: 

управлінський аспект: монографія / Ю.О.Куц, В.В. 

Мамонова, О.К. Чаплигіна та ін – Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”, 2018. – 236 с. 

 

Питання для 

самоконтролю 

знань, 

практичні 

завдання, 

кейси,  

тестові 

завдання 

 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

8. 

Семінарське заняття №4 

Тема 4. Волонтерство у соціальному 

партнерстві  

1. Здійснити аналітичний огляд історичних 

етапів формування волонтерського руху та 

порівняти з сучасним етапом становлення в 

Україні.  

2. Провести дискусію «Волонтерство як 

важлива складова розбудови соціального 

партнерства між державою та 

Семінарське 

заняття 

1. Соціальне партнерство/ Н.Ф. Романова, І. П. 

Мельник: навчально-методичний посібник. - К.: 

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. - 238 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., 2016.  

3. Теорія та практика соціальної роботи: 

навчальний посібник / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. 

- К: Видавничий Дім «Слово», 2015 - 408 с. 

Питання для 

самоконтролю 

знань, 

практичні 

завдання, 

кейси,  

тестові 

завдання 
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громадянським суспільством» для 

визначення ключових елементів соціального 

партнерства у цій сфері взаємостосунків. 

3. Зобразити модель соціального 

партнерства волонтерської організації та 

соціальної служби у процесі спільної 

взаємодії для надання соціальних послуг 

клієнтам.  

4. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія 

і практика регулювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2013.- 

230 с. 

5. Горбатенко В. Соціальне партнерство // 

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець 

(голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: 

Парламентське видавництво, 2017. — с.679. 

 


