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Загальна інформація про дисципліну. Необхідним елементом економічної
Дисципліни
системи є соціально-трудові відносини.. Необхідність спільної діяльності вимагає
від учасників процесу вмінь розв'язувати суперечності і конфлікти, які виникли, на
принципах партнерства, що визначає значення даної навчальної дисципліни для
підготовки фахівців соціальної роботи. Розглядаються різні моделі соціальнопартнерських відносин, проблеми становлення системи соціального партнерства в
сучасній Україні.
Метою курсу «Соціальне партнерство» є оволодіння студентами знань з
історії становлення соціально-трудових відносин в їх зв’язку з історичними
процесами, про структуру системи соціального партнерства та механізму її
функціонування, ролі суб’єктів системи соціального партнерства в наданні
соціальної спрямованості ринковим відносинам в Україні.
Завдання вивчення дисципліни «Соціальне партнерство» - надати студентам
знань з теорії та практики становлення партнерських відносин в соціально-трудовій
сфері, навчити застосуванню принципів партнерства в процесі вирішення соціальнотрудових конфліктів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- зміст, основні тенденції розвитку ринку праці, умови і передумови
вирішення трудових конфліктів;
- сутність, принципи функціонування, проблеми реалізації системи
соціального партнерства;
- основні шляхи оптимізації управління системою соціального партнерства в
Україні.
вміти:
- проаналізувати об'єктивні та суб'єктивні чинники становлення соціального
партнерства в Україні;
- дати порівняльну характеристику моделей соціального партнерства;
- довести об'єктивну необхідність рівноправних партнерських відносин в
системі «держава - роботодавець - наймані працівники».
Програмні результати навчання: Давати визначення і виокремлювати
основні поняття, використовувати власні приклади для ілюстрації відповідей,
знаходити спільні риси та відмінності при порівнянні фактів, явищ, характеризувати
соціальні явища.
Під. контроль Залік
Перелік тем
Тема 1. Поняття і сутність соціального партнерства.
Тема 2. Роль системи соціального партнерства в механізмі регулювання соціальнотрудових відносин.
Тема 3. Механізм соціального партнерства.
Тема 4. Держава та її органи в системі соціального партнерства.
Тема 5. Профспілки в системі соціального партнерства.
Тема 6. Об'єднання роботодавців як суб'єкт системи соціального партнерства.
Тема 7. Трудові колективи: поняття, роль в соціально-трудових відносинах.
Тема 8. Світовий досвід розвитку соціального партнерства.
Тема 9. Проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні.
Рекомендована 1. Андрющенко А. И. Система социального партнёрства как институт регулирования
література
трудовых отношений в Украине. Харьков: ТАЛ Слобожанщина, 2004. 192 с.
2. Основы социального партнерства: теория и политика. М.: Экзамен, 2001. 448 с.
3. КЗОТ Украины. Х.: Консум, 2011. 624 с.

4. Конвенции МОТ. Х.: Консум, 2003. 700 с.

