
Повна назва: Соціальний діалог і соціальна відповідальність 

Статус: Нормативна 

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок щодо соціального 

діалогу і соціальної відповідальності та можливостей впровадження їх в діяльність 

державного службовця для створення умов щодо забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів громадян. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Соціальний діалог і соціальна відповідальність» 

складається з двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий 

самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з соціального діалогу та соціальної відповідальності та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

№

№ 

з/п 

Назви 

розділів та тем 

В

сього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 

Самостійна 

робота студента 
лекційн

і 

се

мі

на

рс

ькі 

практи

чні 

лабора

торні 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ 

1

1 

Поняття і сутність 

соціального діалогу 

8 2 2 
  

4 

1

2 

Історичні аспекти 

становлення 

соціального діалогу 

9 2 2   5 

3

3 

Правові аспекти 

розвитку соціального 

діалогу 

8 2 2   4 

4

4 

Механізми 

впровадження 

соціального діалогу в 

сучасній Україні 

9 2 2   5 

5

5 

Колективно-договірне 

регулювання та 

вирішення 

колективних трудових 

спорів (конфліктів) 

9 2 2   5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ 

6

6 

Поняття і сутність 

соціальної 

відповідальності 

9 2 2   5 

7Принципи соціальної 9 2 2   5 



7 відповідальності 

8

8 

Соціальна 

відповідальність в 

Україні 

9 2 2   5 

9

9 

Керівництво з 

впровадження 

соціальної 

відповідальності в 

організації 

9 2 2   5 

1

10 

Стратегічні напрями 

розвитку соціальної 

відповідальності в 

Україні 

9 4 2   5 

Всього 90 22 20   48 

Знання та навички:  

Студент повинен знати: 

 сутність та методику ведення соціального діалогу; 

 моделі соціального діалогу; 

 національну та міжнародну правову базу соціального діалогу;  

 права на свободу об’єднання та ведення колективних переговорів; 

 механізми впровадження соціального діалогу; 

 сутність і зміст соціальної відповідальності; 

 стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності. 

Студент повинен вміти: 

  здійснювати діалог з різними соціальними групами;  

 укладати колективні договори та угоди; 

 уміти аналізувати діяльність органів соціального діалогу;  

 знаходити способи вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) ; 

 оцінювати ефективність соціальної відповідальності;  

 впроваджувати і розвивати соціальну відповідальність в організації . 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Соціальний діалог та соціальна відповідальність» 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку, в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 10 1 10 



роботи 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Віра Володимирівна Дерега, кандидат політичних наук, доцент Інституту 

державного управління ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 13 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 30. У 2007 р. захищено дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності  23.00.02 – політичні 

інститути та процеси. Тема дисертації: “Політологічний аналіз формування та розвитку 

системи соціального захисту”.  

Сфера наукових інтересів: публічне адміністрування, соціальна політика. 

 

 

 
 


