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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

 

СИЛАБУС 

з навчальнної дисципліни  

«Соціальне партнерство» 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр публічного управління та адміністрування» 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Соціальне партнерство 

Викладач 

Лекції, консультації: Кравець Ірина Михайлівна, к.е.н., доцент  

Семінарські заняття, консультації: Кравець Ірина Михайлівна, к.е.н., доцент 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad) 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: im_kravets@univer.km.ua  

Профіль у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022347440090 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5543-6958  

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=1n9QnxMA

AAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «keiii23»:  

https://classroom.google.com/c/MjM1MDE3MzUyOTUx?cjc=keiii23  

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Кравець Ірина Михайлівна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Соціальне партнерство» розкриває теоретичні засади 

соціального партнерства, описує необхідне нормативно-правове 

забезпечення; визначає сутність проведення соціального діалогу в сфері 

соціально-трудових відносин на національному, регіональному та місцевому 

рівні; знайомить із сучасними методами розбудови партнерських стосунків 

шляхом залучення державних органів влади, місцевого самоуправління, 

соціально-відповідального бізнесу та громадського сектору для надання 

соціальних послуг.  

Вивчення дисципліни допоможе оволодіти теоретичними знаннями щодо 

механізмів регулювання соціально-трудових відносин, розбудови 

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
mailto:im_kravets@univer.km.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022347440090
https://orcid.org/0000-0002-5543-6958
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=1n9QnxMAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=1n9QnxMAAAAJ
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соціального партнерства та впровадження соціального діалогу; отримати 

знання щодо шляхів взаємодії з представниками соціально-відповідального 

бізнесу та третього сектору для розширення ринку соціальних послуг на 

різних рівнях функціонування; сформувати у студентів практичні навички 

щодо вирішення соціально-трудових конфліктів у соціальні сфері та 

ефективного пошуку потенційних партнерів для розширення ринку 

соціальних послуг у громаді.  

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями у сфері 

соціального партнерства. 

ЗК 02. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена громадянського 

(вільного демократичного) суспільства, усвідомлювати його цінності та 

необхідність забезпечення сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 01. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів. 

СК 03. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 01. Використовувати базові знання теорії соціального партнерства, його 

нормативно-правових засад з метою забезпечення соціального діалогу в сфері 

соціально-трудових відносин на національному, регіональному та місцевому 

рівні. 

ПР 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації щодо використання відповідних 

механізмів регулювання соціально-трудових відносин, розбудови соціального 

партнерства та впровадження соціального діалогу на різних рівнях. 

ПР 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 3-й, семестр – 6-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: ППО 5. Теорія організацій, ППО 3.Система публічного 

адміністрування, ЗПО 6. Соціологія. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ППВ 9.1. Конфліктологія, ППВ 9.2. Соціальна 

психологія 

ППВ 12.2. Суспільні комунікації, ППВ 12.1. Зв’язки з громадськістю. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,5 кредитів ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи – 57 годин, 

лекційних - 24 години, семінарських – 24 години.  

Форма навчання  денна   

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації. 

Залік.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт.  

Зміст навчальної Години  Тема Методи навчання та Максимальна 
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дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

(лек. / сем. / 

СРС) 

форми поточного 

контролю 

кількість 

балів 

2/2/4 

Соціальне партнерство 

як суспільне явище і 

фактор розбудови 

соціальної держави. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/6 

Генезис і еволюція 

соціального 

партнерства. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/6 

Політико – правове 

забезпечення системи 

соціального 

партнерства. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/4 

Види та моделі 

соціального 

партнерства. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/6 

Принципи та методи 

соціального 

партнерства.   

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/4 

Складові елементи  

розвитку системи 

соціального 

партнерства. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/6 

Конфлікти та їх 

вирішення в системі 

соціального 

партнерства 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/4 

Соціальний діалог як 

механізм соціального 

партнерства  

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/4 
Переговорний процес 

та його результати. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/5 

Соціальна 

відповідальність 

суб’єктів соціального 

партнерства. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/4 

Комунікації та їх 

застосування в 

соціальному 

партнерстві. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

2/2/4 

Основні засади 

забезпечення 

соціального 

партнерства у громаді. 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,2 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення 

балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Соціальне партнерство» (розміщені у Google класі 

«Соціальне партнерство» (код приєднання: keiii23) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 
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матеріалах дисципліни «Соціальне партнерство» (розміщені у Google класі 

«Соціальне партнерство» (код приєднання: keiii23) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Залік письмовий.  

Структура залікового білету включає одне теоретичне питання та десять 

тестових завдань.  

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Кодекс законів про працю України. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text  

1. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 

3356-XII. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12. 

2. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07. 2010 № 

2404-VI/Редакція від 24.05.2016. [Електронний ресурс].—Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/page2 

3. Національна служба посередництва і примирення // [Електронний 

ресурс] Режим доступу http://www.nspp.gov.ua/index.php? option=com_content 

&view= article&id=1&Itemid=2 

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

П. Мельник: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2017. – 238 с. 

5. Корпоративна соціальна відповідальність / за аг. ред.. Т.С. Смовженко, 

А.Я. Кузнецової. – Вид. друге, виправл. і доповн. – К.: УБС НБУ, 2010.– 314 

с. 

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

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

7. Тристоронні органи на національному рівні. Досвід Європейських 

країн. [Електронний ресурс] //Офіційний веб-сайт Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради. — Режим доступу: 

http://www.ntser.gov.ua/ua/dialog/experience.html 

8. Волинець У.А. Розвиток соціального партнерства в Україні / 

У.А.Волинець// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія 

Економіка. – 2014.– №2 (43). – С. 235-238. 

9. Волкова Н.В., Кузнецова Ю.В. Соціальне партнерство як фактор 

економічної стабільності в Україні. Інфраструктура ринку. Випуск 25. 2018. 

С.67-73 

10. Ляшенко Т. Cистема соціального партнерства в Україні на сучасному 

етапі. Наукові записки. Випуск 3(89). С.70-86 Режим доступу: 

https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/liashenko_systema.pdf 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 

затвердженим рішенням вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введеним 

в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312 / 20 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protses

u_2020.pdf ). 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженим 

рішенням вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введеним в дію наказом 

від 28.08.2020 р. № 312 / 20 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protses

u_2020.pdf ). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/page2
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
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2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: конкурсі, науково-практичній 

конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію наукової 

статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 

 

Викладач дисципліни: 

доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцент  

_______________________ І. М. Кравець 

26 жовтня 2020  року 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

27 жовтня 2020 року, протокол № 3. 

 

Завідувач кафедри ________________ В. П. Синчак 

27 жовтня 2020 року                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,35  ум.др.арк. 

http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

