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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Лекція1.  Теоретичні основи та сутність понять соціального партнерства. 

            1.1 Соціальне партнерство у  сфері соціальної роботи. 

 1.2 Сутність категорій соціального партнерства. 

 1.3 Соціальне партнерство як фактор становлення відкритого громадського  

суспільства. 

Лекція 2. Система соціального партнерства. 

 2.1 Об’єкт, суб’єкт, предмет соціального партнерства. 

 2.2  Механізми розбудови соціального партнерства. 

 2.3 Базові принципи соціального партнерства у сфері соціально-трудових 

відносин. 

Лекція 3. Соціальне партнерство між клієнтом та соціальним працівником.  

 3.1 Посередництво як вид представництва інтересів клієнта соціальної роботи. 

 3.2 Дії соціального працівника при здійсненні представництва інтересів клієнта. 

 3.3.Посередницька процедура як функціональний обов’язок соціального 

працівника. 

Лекція 4. Соціальний діалог як механізм регулювання соціально-трудових відносин. 

  4. 1  Сутність понять «соціальний діалог» та «колективно-договірне регулювання 

соціально-трудових відносин». 

 4.2 Закон України «Про соціальний діалог». 

 4.3 Особливості інституціоналізації соціального діалогу в Україні. 
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ТЕМА 2.  

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Лекція 5. Переговори як ділове взаємне спілкування. 

 5.1 Психологічні та організаційні аспекти ведення переговорів. 

 5.2 Методи і тактика ведення переговорів. 

 5.3 Узагальнені схеми переговорного процесу.  

Лекція 6. Вербальні та невербальні техніки ділової суперечки. 

 6.1 Мистецтво суперечки. 

 6.2 Види та причини конфліктів. 

 6.3 Основні моделі та стилі поведінки при розв’язанні конфліктів. 

Лекція 7. Медіація як альтернативна форма врегулювання конфліктів 



 7.1 Медіація та її види. 

 7.2 Альтернативне врегулювання спорів та його складові. 

 7.3 Медіація у сфері корпоративних відносин. Базові навички медіатора. 
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ТЕМА 3.  

СОЦІАЛЬНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Лекція 8. Соціальне посередництво. 

  8.1 Роль  посередника та його відподівідальність перед клієнтом. 

  8.2 Технології посередницької діяльності. 

  8.3 Психосоціальний аспект посередницької діяльності.  

Лекція 9. Ефективність ведення  колективних переговорів. 

             9.1 Колективні переговори як основна форма соціального партнерства. 

 9.2 Принципи і порядок ведення колективних переговорів. 

 9.3Специфіка проведення колективних переговорів при множинності 

представників. 

Лекція 10. Адвокація та посередництво як основа соціального партнерства між клієнтом та 

соціальним працівником. 

 10.1 Рівні адвокації. 

 10.2 Процес та етапи адвокації. 

             10.3 Організація процесу адвокації між соціальним працівником та клієнтом 

соціальної служби. 

Лекція 11. Етика соціального працівника в процесі посередництва. 

 11.1 Професійні якості соціального працівника у соціальному партнерстві. 

             11.2 Функції посередництва. 

             11.3 Міжсекторальна співпраця. 
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ТЕМА 4.  

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА ВЛАДИ  

Лекція 12. Соціальне замовлення як форма соціального партнерства.  

  12.1 Історія формування соціального партнерства у сфері соціальної роботи. 

  12.2 Умови для впровадження соціального замовлення. 

              12.3  Вітчизняний та міжнародний досвід виконання соціального замовлення.  

Лекція 13. Волонтерство у соціальному партнерстві. 

  13.1 Теоретичний та прикладний аспекти волонтерської роботи на засадах 

соціального партнерства. 

  13.2 Технології залучення волонтерів до розбудови соціального партнерства. 

              13.3 Основні функції волонтерських організацій. 

Лекція 14. Політика соціального партнерства.  

  14.1 Види і напрями політики соціального партнерства.  

  14.2 Конвенція про міжнародне  соціальне партнерство.  



              14.3 Правове регулювання соціального партнерства в Україні. 

Лекція 15. Законодавче забезпечення соціального партнерства. 

 15.1 Закон України про соціальне партнерство. 

 15.2 Система згод, колективних договорів як нормативно-законодавча база 

соціального партнерства. 

             15.3 Конституційні і законодавчі акти про соціальне партнерство. 

 


