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Опис дисципліни 
Дисципліна “Соціальне партнерство” спрямована на формування у студентів наукових знань щодо 
наукових, організаційних, методологічних засад побудови рівноправних взаємин соціального партнерства 
в суспільстві задля профілактики або вирішення соціальних та персональних проблем потенційного 
клієнта соціального працівника. 
 

Структура дисципліни 
 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 
Тема 1. Соціальне 

партнерство як система: 
сутність, предмет, об’єкт. 

Рівні та функції. 

Знати: суб’єкт, об’єкт, предмет, методи та 
завдання соціального партнерства 

Тести, 
питання 

2 
Тема 2. Ідеологічні основи 
соціального партнерства. 

Знати: наукові засади та наукове забезпечення 
соціального партнерства 

Тести, 
питання 

3 Тема 3. Соціальна 
справедливість та 

соціальна рівність як 
основоположні принципи 

системи соціального 
партнерства. 

Знати сутність категорій  соціальна 
справедливість, соціальна безпека,  соціальний 
захист та соціальна допомога  

Тести, 
питання 

4 Тема 4. Трипартизм, 
корпоратизм та 

соціальний діалог як інструменти 
системи соціального 

партнерства. 

Знати модель захисту групових інтересів та їх 
розвиток в Україні. Соціальний діалог як основа 
громадянського суспільства та соціальної 
держави 

Тести, 
питання 

Силабус дисципліни 
Соціальне партнерство 

 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Освітньо-професійна програма «Соціальне забезпечення» 
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5 Тема 5. Соціально-трудові 

конфлікти та примирлива 
роль соціального 

партнерства у їх вирішенні. 

Знати причини виникнення соціальних 
суперечностей та соціально-трудових конфліктів 
та способи їх вирішення 

Тести, 
питання 

6 Тема 6. Колективні 
договори та угоди та їх 

значення в системі соціального 
партнерства. 

Знати законодавчу базу щодо врегулювання 
соціально-трудових відносин. Міжнародна 
організація праці 

Тести, 
питання 

7 Тема 7. Профспілковий 
рух в соціально-трудових 

відносинах 

Знати політичні та соціальні аспекти діяльності 
профспілок Тести, 

питання 

8 Тема 8. Ринок праці і зайнятість Знати види зайнятості, причини виникнення 
безробіття, його види та форми Тести, 

питання 

9 Тема 9. Бідність як 
соціальне явище та шляхи її 

подолання 

Знати шляхи подолання бідності в Україні Тести, 
питання 

10 Тема 10. Середній клас як 
гарант соціальної стабільності 

Знати роль середнього класу у забезпеченні 
стабільного розвитку суспільства Тести, 

питання 

11 Тема 11. Державна 
соціальна допомога та 

соціальні пільги. 

Знати механізми реалізації соціальних програм. 
Соціальна допомога: основні поняття та способи 
адресування. 

Тести, 
питання 

12 Тема 12. Система страхового 
пенсійного забезпечення 

та недержавні пенсійні фонди 

Знати види пенсій та критерії їх призначення, 
порядок надання пенсій в Україні 

Тести, 
питання 

13 Тема 13. Соціальне 
партнерство як феномен 

індустріального суспільства 

Знати моделі соціального партнерства, та 
систему 
соціального діалогу США, ФРН та скандинавських 
країн 

Тести, 
питання 

14 Тема 14. Тенденції 
розвитку вдосконалення 

соціальної справедливості в 
соціальній державі. 

Знати типи соціальних держав, моделі соціальної 
політики та загальні тенденції соціальної політики 
європейських країн 

Тести, 
питання 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних пристроїв).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 
Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий 
модуль 2 

Заліковий 
модуль 3 

30% 40% 30% 
1. Усне опитування під час 
занять (7 тем по 5 балів = 

35 балів). 
2. Письмова робота = 65 

балів 

1. Усне опитування під час 
занять (7 тем по 5 балів = 35 

балів). 
2.Ректорська контрольна 

робота = 65 балів 

1. Написання КПІЗ = 60 балів 
2. Захист КПІЗ = 20 балів 

3. Оцінка за тренінг =20 балів 
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Шкала оцінювання студентів:  

 
ECTS Бали Зміст 

A  90-100  відмінно 
B  85-89  добре 
C  75-84  добре 

D  65-74  задовільно 
E  60-64  достатньо 

FX  35-59  незадовільно з можливістю повторного складання  
F  1-34  незадовільно з обов’язковим повторним курсом  

 
 

 
 


