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Тема. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної
відповідальності.
Есе-презентація
1.Принципи і функції соціального партнерства.
2.Ідеологія соціального партнерства.
3. Соціальне партнерство і екологічні проблеми суспільства.
4. Соціальне партнерство сталого розвитку.
5. Чинники розвитку соціального партнерства.
6. Суб’єкти соціального партнерства, ролі і функції соціальних партнерів.
7.Соціальне партнерство як фактор економічної стабільності.
8. Соціальне партнерство і суспільна безпека.
9. Цінності соціального партнерства.
10. Соціальне партнерство і бізнес.
11.Моделі соціального партнерства: біпартизм і трипартизм.
12.Узгоджувальна модель соціального партнерства.
13.Консервативно-ліберальна модель соціального партнерства.
14.Плюралістична модель соціального партнерства.
15.Національні моделі соціального партнерства (на прикладі України).
16.Форми соціального партнерства.
17.Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної
відповідальності.
18.Соціальне партнерство і профспілки.
19. Права людини і трудові практики як предмет СВ.
20.Конфлікти у сфері трудових відносин і шляхи їх подолання.
21.Інтереси конфліктуючих сторін: пошук згоди.
22.Стандарти МОП і принципи Глобального Договору у сфері праці.
23.Врегулювання соціально-трудових конфліктів у системі соціального партнерства.
24. Колективна угода як основа соціального партнерства.
25.Впровадження СВ у практики і процедури організації.
26.Актуальні проблеми розвитку соціального партнерства в Україні.
Вибір тематики: студент обирає тему есе згідно порядкового номера, відповідно до якого він
є у загальному списку студентської групи.
Написання есею: Есе відповідно до обраної теми передбачає дві форми представлення: 1) у
реферативній формі (до 8-9 сторінок), або 2) у вигляді презентації (до 13-15 слайдів).
Оцінка роботи за тему: Вища оцінка – це креативний підхід до обраної тематики, вміння
неупереджено подивитися на задекларовану проблему. Звертатиметься увага на список
використаної літератури; вміння оперувати науковими термінами, теоріями, парадигмами,
дефініціями; наявність обгрунтованих висновків у розкритті обраної тематики. Максимальна
кількість балів – 10.
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