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Відповідно до недавніх досліджень, ѐкі виступаять за виѐвленнѐ дисциплінарної 
грамотності, наші висновки показуять, що це процес визначеннѐ специфічної складової 
дисциплінарної грамотності, ѐка маю бути цільовоя точкоя длѐ конкретної освіти. 
Проте, ми ще не готові запропонувати унікальну класифікація дисциплінарної 
грамотності, ѐка відповідатиме кожній професійній дисципліні. 

Ключові слова: грамотність, дисциплінарна грамотність, загальні навички, 
розвиток спеціальних навичок, стратегій розвитку дисциплінарної грамотності. 

 
РЕЗЮМЕ 

Ляшенко Ирина. Развитие дисциплинарной грамотности как основной стандарт 
образованиѐ. 

Современные требованиѐ к качеству образованиѐ требуят постоѐнного 
совершенствованиѐ подходов к поискам оптимального обучениѐ, поскольку 
последние годы отмечаетсѐ растущаѐ тенденциѐ развитиѐ коммуникации и 
снижениѐ качества усвоениѐ материала у студентов. Современное обучение 
ориентировано на развитие общих навыков, но, с другой стороны, современнаѐ 
система образованиѐ не ставит ударение на развитии специальных 
профессиональных навыков, на которые и направлены основные умениѐ. В данной 
работе рассматриваетсѐ анализ понѐтиѐ дисциплинарной грамотности, котораѐ 
призвана углубить процесс обучениѐ с целья гармоничной работы всех общих 
компонентов на потребности целевых специфических навыков. Работа дает 
литературный обзор дисциплинарной грамотности в процессе обучениѐ. 

Ключевые слова: дисциплинарнаѐ грамотность, грамотность, развитие 
специальных навыков, общих навыков, стратегий развитиѐ дисциплинарной 
грамотности. 
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Статтѐ присвѐчена вивчення змісту понѐттѐ «соціальне партнерство», а 
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соціальних послуг на рівні громади. Висвітлено переваги від співпраці державних та 
громадських організацій у сфері наданнѐ соціальних послуг на рівні громади. 
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Постановка проблеми. Нині ми ю свідками значних демократичних 
змін у державі, ѐкі пов’ѐзані першочергово з початком в Україні процесу 
децентралізації, що передбачаю передачу частини повноважень органів 
виконавчої влади органам місцевого самоврѐдуваннѐ. 

Децентралізаціѐ вимагаю запровадженнѐ змін майже в усіх сферах 
функціонуваннѐ держави і соціальна робота не ю винѐтком. Адже вітчизнѐна 
система соціального обслуговуваннѐ та наданнѐ соціальних послуг особам, 
ѐкі перебуваять у складних життювих обставинах і потребуять сторонньої 
допомоги, за багатьма параметрами не відповідаю вимогам сьогоденнѐ, 
міжнародним нормам і стандартам у сфері соціального захисту населеннѐ та 
не задовольнѐю потреби українського суспільства. Загалом, існуяча система 
соціальних послуг залишиласѐ доволі громіздкоя й неефективноя. Вона 
характеризуютьсѐ надмірноя централізаціюя і державноя монополізаціюя 
наданнѐ соціальних послуг, базуютьсѐ на непрозорих пільгах і неефективних 
соціальних грошових виплатах, ѐкі надаятьсѐ забярократизованоя широкоя 
мережея державних і комунальних закладів соціального захисту та 
соціальних служб (Кравченко, 2014). 

До основних проблем вітчизнѐної системи наданнѐ соціальних 
послуг, ѐкі необхідно вирішити сьогодні належать:  

– державна монополіѐ у сфері наданнѐ соціальних послуг і розподілу 
замовлень, що призводить до бярократизму, «ручного» режиму та знижую 
ѐкість послуг;  

– недооцінка ролі громадських, благодійних, релігійних організацій і 
місцевих ініціатив у наданні соціальних послуг у громаді;  

–°нечітка схема повноважень і розподілу функцій профільних 
міністерств, місцевих державних адміністрацій, органів самоврѐдуваннѐ та 
надавачів соціальних послуг, що поглибляю протиріччѐ в національному 
законодавстві;  

– відсутність юдиного підходу до фінансуваннѐ стаціонарних закладів, 
що надаять соціальні послуги, підпорѐдкуваннѐ їх різним відомствам, а 
також незначні обсѐги бяджетного фінансуваннѐ, недосконалість 
механізму трансфертів фінансових ресурсів держави на рівень 
територіальної громади;  

–°недосконалість законодавства щодо прав органів місцевого 
самоврѐдуваннѐ та місцевих державних адміністрацій організовувати послуги 
у громаді, визначати нормативи, стандарти ѐкості цих послуг, що обумовлено 
чинноя системоя фінансуваннѐ та регуляваннѐ, ѐка практично не дозволѐю 
органам місцевого самоврѐдуваннѐ залучати міждержавних суб’юктів 
наданнѐ послуг, а також шукати й розвивати власний «баланс послуг» 
(стаціонарних і альтернативних) відповідно до специфічних потреб 
конкретної громади;  
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–°надмірна залежність місцевого самоврѐдуваннѐ від рішень 
центральної виконавчої влади, зокрема в питаннѐх плануваннѐ послуг і 
формуваннѐ мережі соціальних служб, формуваннѐ та виконаннѐ місцевих 
бяджетів;  

– відсутність ретельного аналізу попиту і пропозицій соціальних 
послуг;  

– відсутність системи контроля післѐ наданнѐ послуги конкретній 
особі та оціняваннѐ кліюнтом ѐкості соціальної послуги;  

–°недостатнѐ кількість високопрофесійних соціальних працівників 
служб (Кравченко, 2014). 

Вважаюмо, що означені проблеми можливо вирішити лише за умови 
того, що члени громади візьмуть на себе відповідальність за її розвиток, а 
також буде запроваджено на рівні громади соціальне партнерство, 
спрѐмоване на вдосконаленнѐ системи наданнѐ соціальних послуг на рівні 
громади. 

Аналіз актуальних досліджень. Зауважимо, що проблемоя 
децентралізації державної влади й органів місцевого самоврѐдуваннѐ в 
України займались такі дослідники, ѐк Л. Белів, В. Ковальова, К. Линьок, 
А. Ткачук та ін.; питаннѐ реформуваннѐ системи соціальних послуг стало 
предметом дослідженнѐ В. Гошовської, К. Дубич, М. Кравченко, Е. Лібанової, 
В. Скуратівського, О. Черниш та ін.; соціальне партнерство ѐк науковий 
феномен взаюмодії розглѐдали Н. Балабанова, О. Доронін, І. Дубровський, 
В. Жуков, Б. Ільченко, А. Колодій, О. Крутій, Б. Кухта, О. Куценко, 
О. Мірошниченко, Д. Неліпа, Н. Нижник, Л. Пашко, О. Попов, А. Сіленко, 
В. Скуратівський та інші. 

Правовоя основоя длѐ запровадженнѐ соціального партнерства на 
рівні громади ю національні законодавчі та нормативні акти, ѐкі регуляять 
соціально-трудові відносини, зокрема такі закони України: «Про зайнѐтість 
населеннѐ»; «Про колективні договори і угоди»; «Про оплату праці»; «Про 
охорону праці» тощо, Укази Президента України: «Про Національну раду 
соціального партнерства»; «Про Національну службу посередництва і 
примиреннѐ» та ін. 

Разом із тим, незважаячи на зростаннѐ числа публікацій із визначеної 
наукової проблеми та існуяче нормативне підґрунтѐ длѐ його організації, 
низка суттювих питань, ѐкі пов’ѐзані з інституційним забезпеченнѐм системи 
соціального партнерства, потребуять подальшого вивченнѐ. Особливої 
актуальності в умовах децентралізації набуваю проблема організації 
соціального партнерства ѐк шлѐху вдосконаленнѐ системи наданнѐ 
соціальних послуг на рівні громади. 

Відповідно, метою статті ю розкриттѐ сутності понѐттѐ соціальне 
партнерство та окресленнѐ соціального партнерства ѐк шлѐху 
вдосконаленнѐ системи наданнѐ соціальних послуг на рівні громади. 
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Методи дослідження. Реалізаціѐ мети статті здійсняваласѐ із 
застосуваннѐм комплексу теоретичних методів дослідженнѐ. Зокрема, 
використано такі загальнонаукові теоретичні методи, ѐк: системно-
структурний метод; метод теоретичного аналізу й узагальненнѐ наукової 
літератури; метод порівнѐльного аналізу та узагальненнѐ даних. 

Виклад основного матеріалу. Розглѐд окресленого питаннѐ 
вважаюмо доцільним розпочати з визначеннѐ сутності понѐть 
«партнерство» та «соціальне партнерство». 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
«партнерство» трактуютьсѐ ѐк: 1. Положеннѐ партнера, того, хто бере участь із 
ким-небудь у спільній справі, занѐтті. 2. Узгоджені, злагоджені дії учасників 
спільної справи. 3. Взаюмні відносини, контакти держав, громадських 
угруповань, підприюмств та ін., основані на взаюмовигідності та 
рівноправності (Бусел, 2004, с. 708).  

Оскільки понѐттѐ «соціальне партнерство» утворене з двох слів, 
розглѐнемо також зміст терміну «соціальний». Знаходимо таке його 
тлумаченнѐ у словнику: 1. Пов’ѐзаний із життѐм і стосунками лядей та 
суспільства… 2. Який маю на меті зміну суспільних відносин (Бусел, 2004, 
с.°1164). Отже, в цілому можемо розглѐдати понѐттѐ «соціальне 
партнерство» ѐк узгоджені, злагоджені стосунки партнерів, ѐкі пов’ѐзані 
спільноя справоя. 

У словнику-довіднику «Социальное партнерство» цей термін 
визначаютьсѐ ѐк «специфічний тип суспільних відносин, притаманних 
цивілізованому суспільству ринкової економіки. Він характеризуютьсѐ такими 
основними рисами: це відносини між суб’юктами, сторонами, що маять 
разом зі спільними, тотожними інтересами, і принципово різні, інколи 
протилежні соціальні, економічні й політичні інтереси; ці відносини 
оріюнтуятьсѐ не на конфронтація сторін, а на пошук, досѐгненнѐ соціального 
консенсусу, на забезпеченнѐ оптимального балансу в реалізації різних, 
специфічних інтересів суб’юктів, сторін соціального партнерства, за ѐкого 
підприюмець може забезпечити собі стабільне отриманнѐ відповідного 
прибутку, а найманий працівник – гідні (за мірками свого суспільства) умови 
існуваннѐ; нарешті, це такий тип відносин, у ѐкому об’юктивно зацікавлені всі 
найважливіші соціальні групи, держава в цілому, оскільки при ньому 
забезпечуютьсѐ соціальна стабільність суспільства, його прогресивний 
соціально-економічний розвиток» (Социальное партнерство: словарь-
справочник, 1999, с. 192-193). 

Цілком погоджуюмосѐ з думкоя А. Базиляк, ѐка зазначаю, що 
«соціальне партнерство слід представлѐти ѐк форму існуваннѐ різних 
суб’юктів суспільних відносин, ѐкі стаять партнерами в здійсненні 
виробництва, тобто стаять зацікавленими учасниками юдиного процесу, 
сторонами соціального партнерства, ѐкі на принципах співпраці, пошуку 
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компромісів, узгодженості дій у реалізації своїх інтересів домовлѐятьсѐ на 
демократичних засадах про оптимальні параметри соціально-економічного 
розвитку, визначаять умови створеннѐ та розподілу виробленої продукції і 
зобов’ѐзуятьсѐ їх виконувати» (Базиляк, 1997, с. 25). 

Підсумовуячи зауважимо, що в своюму дослідженні ми керуюмосѐ 
тлумаченнѐми понѐттѐ «соціальне партнерство», представленими в 
енциклопедичних виданнѐх із соціальної роботи, а саме розуміюмо його ѐк 
конструктивну взаюмодія інститутів держави та місцевого самоврѐдуваннѐ, 
бізнесу й громадських організацій з метоя ефективного розв’ѐзаннѐ 
актуальних проблем, створеннѐ сприѐтливого соціального клімату та 
забезпеченнѐ суспільної згоди (Соціальна педагогіка: мала енциклопедіѐ, 
2008, с. 177); відносини щодо розподілу та використаннѐ ресурсів у соціаль-
ній сфері, ѐкі існуять між трьома секторами (партнерами): державним, 
комерційним і громадським (Головатий та Панасяк, 2005, с. 399).  

Важливоя умовоя успішного соціального партнерства, 
спрѐмованого на вдосконаленнѐ системи наданнѐ соціальних послуг на 
рівні громади, ю дотриманнѐ принципів його організації. Серед ѐких 
доцільно виділити такі:  

 загальний і міцний мир без загостреннѐ соціальних конфліктів 
може бути встановлений лише на основі соціальної справедливості;  

 в умовах глобалізації ненаданнѐ в будь-ѐкій країні працівникам 
покращених умов праці ю перешкодоя длѐ інших країн, ѐкі бажаять 
покращити становище працівників; 

 свобода слова і свобода об’юднаннѐ ю необхідними умовами 
постійного прогресу; 

 злиденність у будь-ѐкому місці ю загрозоя длѐ загального 
добробуту; 

 всі ляди, незалежно від раси, віри й статі маять право на 
матеріальний добробут і духовний розвиток в умовах свободи та гідності, 
сталості економічних умов і рівних можливостей; 

 повна зайнѐтість і зростаннѐ життювого рівнѐ (Алексейчук, 2009, 
с.10). 

Зауважимо, що соціальне партнерство може забезпечити взаюмодія 
соціальних суб’юктів у будь-ѐкій сфері – економічній, політичній, 
культурній, соціальній та ін. 

У сучасному науковому фонді суб’юктами соціального партнерства 
визначаятьсѐ: 1) урѐд, ѐкий представлѐю державу і володію таким 
політичним ресурсом, ѐк влада, що даю змогу дозволѐти, заборонѐти, 
надавати повноваженнѐ тощо; 2) працедавці, ѐкі представлѐять 
комерційний сектор (ринок) і економічні ресурси, що уможливляять 
фінансуваннѐ соціальних програм; 3) громадські об’юднаннѐ (профспілки, 
волонтерські організації, групи самодопомоги, релігійні об’юднаннѐ тощо – 
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т. зв. третій сектор), що представлѐю громадѐнське суспільство, надаю 
лядські ресурси та використовую солідарність між лядьми ѐк ресурс 
(Головатий та Панасяк, 2005, с. 399). 

Важливість ролі партнерства ѐк шлѐху вдосконаленнѐ системи 
наданнѐ соціальних послуг на рівні громади зумовлена тим, що взаюмодіѐ 
та партнерство ю інструментами розвитку територіальної громади, ѐкі 
відображаять динаміку участі організованих груп населеннѐ, що через ідеї 
громадськості або благодійної діѐльності опікуятьсѐ інтересами, 
потребами представників своюї громади; за умови ресурсних обмежень 
длѐ вирішеннѐ великого кола соціальних проблем взаюмодіѐ між різними 
державними та неурѐдовими організаціѐми дозволѐю розвивати адресні 
технології допомоги різним категоріѐм кліюнтів; наѐвність реальної 
практики співпраці між владоя, бізнесом та громадськими організаціѐми 
мінімізую протистоѐннѐ інтересів громадѐн та влади особливо з питань 
соціального самопочуттѐ дітей, молоді, різних категорій сімей, ѐкі 
перебуваять у кризовому стані та потребуять особливої уваги (Соціальна 
педагогіка: мала енциклопедіѐ, 2008, с. 177). 

Переваги співпраці державних та громадських у своюму дослідженні 
виділѐю О. Безпалько: 

1) длѐ ГО: використаннѐ приміщень державних служб длѐ 
проведеннѐ своюї роботи; засвоюннѐ досвіду соціально-педагогічної 
діѐльності фахівців соціальних служб; наданнѐ послуг більшій кількості 
кліюнтів, що ю цільовоя групоя длѐ ГО; 

2) длѐ державних соціальних служб: підвищеннѐ рівнѐ 
професіоналізму фахівців шлѐхом участі в заходах (семінари, тренінги, 
круглі столи та ін.), що спрѐмовані на оволодіннѐ новими соціально-
педагогічними технологіѐми роботи з цільовими категоріѐми населеннѐ, 
ѐкі проводѐть ГО; упровадженнѐ нових видів соціальних послуг длѐ різних 
груп кліюнтів; розробка нових форм та методів, що дозволѐять більш 
ефективно вирішувати певні соціальні проблеми (Беспалько, 2006, с. 243).  

Зазначимо, що вибудовуваннѐ соціального партнерства, у тому разі й 
на рівні територіальної громади, достатньо складний процес, ѐкий проходить 
декілька етапів. Перший етап – це етап взаюмної адаптації, під час ѐкого 
відбуваютьсѐ пошук і знайомство партнерів, визначеннѐ спільних інтересів, 
вивченнѐ особливостей діѐльності суб’юктів-партнерів. Другий етап 
відзначаютьсѐ визначеннѐм мети й завдань, змісту взаюмодії партнерів, 
можливостей кожного суб’юкта у співпраці. При цьому варто враховувати 
потреби та інтереси кожного, вироблѐти спільні правила взаюмодії. Якщо 
розглѐдати ці етапи соціального партнерства на рівні громади на 
особистісному рівні, то сутність їх полѐгатиме в спілкуванні, взаюмодії та 
співпраці між державним, комерційним та громадським секторами. Етап 
довірчих відносин у різних суб’юктів партнерства відбуваютьсѐ неоднаково, на 
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них може впливати багато чинників: рівень культури партнерів, комунікаційні 
вміннѐ, умови співпраці тощо. Важливо, що в партнерів, ѐкі досѐгаять 
довірчих відносин, знижуютьсѐ рівень взаюмоконтроля, а підвищуютьсѐ 
взаюмна відповідальність за результати діѐльності. На цьому етапі 
відбуваютьсѐ спільне обговореннѐ інноваційних практик, взаюмодопомога й 
взаюмопідтримка сторін, забезпечуютьсѐ позитивний психологічний настрій у 
співпраці, узгоджуятьсѐ позиції, здійсняютьсѐ вибір пріоритетів. Наступний 
етап творчої взаюмодії набуваю особливих ознак, зокрема ефективності 
взаюмовідносин, співдружності, розвитку суб’юктів, що перебуваять у 
взаюмодії (Калініна та Лісова, 2019, с. 109). 

Ефективність співпраці, взаюмодії партнерів установляютьсѐ за такими 
критеріѐми: 1) активність партнерів у визначенні цілей (на близьку й далеку 
перспективу) та плануваннѐ спільних заходів щодо їх досѐгненнѐ; 2)°їх 
відповідальність за спільний результат; 3) тип відносин: довіра, взаюмоповага, 
відкритість, щирість, чесність тощо (Калініна та Лісова, 2019, с. 112).  

Значущість соціального партнерства длѐ вдосконаленнѐ системи 
наданнѐ соціальних послуг на рівні громади обумовлена тим, що 
комплексний вплив фахівців різних організацій на осіб, ѐкі перебуваять у 
складних життювих обставинах формую відчуттѐ суспільної приналежності її 
членів, надаю кліюнтам значно ширші можливості длѐ самореалізації та 
посиляю їхня відповідальність перед громадоя. 

При цьому, підтримуячи позиція О. Ботанова, зауважимо, що кожна 
територіальна громада, під час ретельного розглѐду виступаю у виглѐді 
специфічної системи, зумовленої історичними, національно-культурними, 
соціально-економічними, демографічними та іншими особливостѐми, що й 
зумовляю територіальну диференціація їх функцій (Батанов, 2000, c. 11). 
Відповідно, організовуячи соціальне партнерство на рівні територіальної 
громади, ми маюмо враховувати її особливості. 

На рівні громади одним із основних агентів співпраці ми вбачаюмо 
місцеві громадські організації, оскільки їх досвід роботи ю особливо цінним 
длѐ організації соціальних послуг, ѐка здійсняятьсѐ адресно. 

Нині в українському суспільстві зростаю усвідомленнѐ того, що 
професійні працівники соціальної сфери та державні програми, ѐкі ними 
реалізуятьсѐ, незважаячи на їхні добрі наміри, не можуть повноя міроя 
забезпечити комплексне розв’ѐзаннѐ взаюмопов’ѐзаних соціальних проблем 
(Звюрюва та Петрочко, 2007, с. 169). На нашу думку, саме соціальні послуги 
громадських організацій здатні частково заповнити ніші у сфері наданнѐ 
послуг длѐ сімей та осіб у складних життювих обставинах у державній системі 
наданнѐ соціальних послуг. Адже, ѐк свідчить практика соціальної роботи в 
Україні, зазвичай, саме громадські організації розроблѐять і апробуять 
пілотні моделі та схеми роботи, ѐкі потім упроваджуятьсѐ на 
загальнодержавному рівні. Так, значний внесок у впровадженнѐ в Україні 
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відповідного зарубіжного досвіду, вклячно з розробкоя методик належить 
ГО, серед ѐких – «Надіѐ та житло длѐ дітей», «Партнерство «Кожній дитині», 
«Сонѐчне сѐйво». 

Проте аналіз соціальної роботи на рівні територіальної громади 
показав, що реальна участь громадських організацій у взаюмодії із 
органами влади ю недостатньоя, тому що відсутнѐ відповідна кількість 
первинних організацій та їхній кількісний (деколи і ѐкісний) кадровий 
склад не завжди відповідаю сучасним вимогам. Це означаю, що органи 
влади й місцевого самоврѐдуваннѐ маять готувати кадри, розроблѐти 
механізми, упроваджувати технології, використовувати інші засоби та 
ресурси длѐ забезпеченнѐ повноцінної співпраці з громадськістя, 
реалізації механізму соціального партнерства. 

Причин, чому соціальне партнерство в нашій державі досі не 
сформоване ѐк діювий механізм, чимало, зокрема:  

 недосконалість нормативно-законодавчої бази; 

 низька мотиваціѐ роботодавців у соціальному діалозі; 

 невизначеність ролі держави в інституті соціального партнерства;  

 відсутність цілісної концепції соціального партнерства, на ѐкій би 
базувалосѐ реформуваннѐ економічної та соціальної політики держави;  

 формальний характер угод, договорів, відсутність відповідальності 
за їх порушеннѐ (Василенко та Василенко, 2011, с. 50-57). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Організаціѐ 
соціального партнерства на рівні територіальної громади з метоя 
вдосконаленнѐ системи наданнѐ соціальних послуг в Україні сьогодні лише 
встановляютьсѐ, зокрема завдѐки реалізації процесу децентралізації. 
Соціальне партнерство нині ю основноя формоя регуляваннѐ 
взаюмовідносин між державоя, бізнесовим та громадським секторами. 
Державоя створено законодавчі, інституційні передумови длѐ ефективного 
функціонуваннѐ соціального партнерства. Проте система соціального 
партнерства в країні серйозного розвитку поки що ще не отримала. В умовах 
сучасної соціально-економічної дійсності ефективна взаюмодіѐ всіх складових 
партнерства вимагаю адекватного вирішеннѐ проблем соціального 
партнерства на всіх рівнѐх державного й регіонального управліннѐ в тісній 
співпраці з громадським та комерційним секторами. Відповідно, соціальне 
партнерство повинно стати запорукоя успішного здійсненнѐ соціальних 
послуг на рівні територіальної громади, оскільки гармонійно поюдную 
економічні інтереси держави, бізнесу і населеннѐ. 

Розробка моделі співпраці державного, комерційного та 
громадського секторів у сфері наданнѐ соціальних послуг на рівні громади 
виступаю одніюя з перспектив наших подальших наукових розвідок. 
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РЕЗЮМЕ 
Пономаренко Людмила. Социальное партнерство как способ 

усовершенствованиѐ системы предоставлениѐ социальных услуг на уровне общины. 
Статьѐ посвѐщена изучения содержаниѐ понѐтиѐ «социальное партнерство», а 

также определения социального партнерства как способа совершенствованиѐ 
системы предоставлениѐ социальных услуг на уровне общины. Социальное 
партнерство рассматриваетсѐ как организованное сотрудничество между 
различными социальными институтами, вклячаѐ государственные и гражданские 
организации, а также коммерческий сектор. Представлены принципы и проблемы 
становлениѐ социального партнерства в сфере предоставлениѐ социальных услуг на 
уровне общины. Освещены преимущества от сотрудничества государственных и 
общественных организаций в сфере предоставлениѐ социальных услуг на уровне 
общины. 

Ключевые слова: социальное партнерство, социальнаѐ защита, 
общественные организации, децентрализациѐ, территориальнаѐ община, 
коммерческий сектор, государственные социальные институты, социальные услуги. 

 
SUMMARY 

Ponomarenko Lyudmila. Social partnership as a way of improving the system of 
providing social services at the community level. 

The article is devoted to exploring the meaning of the concept of “social partnership”, 
as well as defining social partnership as a way of improving the system of social services at 
the community level. The purpose of the article is to reveal the essence of the concept of 
social partnership and to define social partnership as a way of improving the system of social 
services at community level. The purpose of the article was realized with the use of a set of 
theoretical research methods: system-structural method; method of theoretical analysis and 
generalization of scientific literature; method of comparative analysis and generalization of 
data. Social partnership is defined as organized cooperation between different social 
institutions, including government and civic organizations, as well as the commercial sector. 
The principles and problems of social partnership formation in the field of social services at 
community level are presented. The benefits of cooperation between state and public 
organizations in the field of community-based social services are highlighted. It is established 
that organization of social partnership at the level of the territorial community in order to 
improve the system of providing social services in Ukraine is only being established today, in 
particular through the implementation of the decentralization process. At the same time, it is 
now the main form of regulation of the relationship between the state, business and public 
sectors. The state has created legislative, institutional prerequisites for the effective 
functioning of social partnership. Non-governmental organizations have experience in 
providing community-based social services and opportunities to implement social focus 
projects. In today’s socio-economic reality, effective interaction of all components of the 
partnership requires an adequate solution to the problems of social partnership at all levels 
of state and regional government in close cooperation with the public and commercial 
sectors. Accordingly, social partnership should be the key to successful implementation of 
social services at the territorial community level, since it harmoniously combines the 
economic interests of the state, business and the population. Developing a model for 
collaboration between the public, commercial and public sectors in community-based social 
services is one of the perspectives of our further scientific exploration. 

Key words: social partnership, social protection, public organizations, decentralization, 
territorial community, commercial sector, state social institutions, social services. 




