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основі класичних підходів. Практична значущість 
дослідження полягає у тому, що його результатами 
є рекомендації щодо стратегії подальшого розвитку 
транспортного підприємства, які ґрунтуються на 
об’єктивному аналізі стану транспортного підприєм-
ства, транспортної галузі, основних факторів зовніш-
нього середовища, чинників ризику. Результати 
дослідження втілені у розроблених елементах страте-
гічного плану транспортних підприємств з визначе-
ними механізмами та інструментами його практич-
ної реалізації, у їхньому взаємозв’язку з тактичними 
планами та загальною стратегією транспортного під-
приємства.
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Постановка проблеми. Важливою складовою 
масштабного процесу реформування національної 
господарства в сучасних умовах глобалізації та при-
скорення структурно-інноваційних трансформацій 
виступають модернізація та підвищення ефектив-

ності функціонування системи державного регулю-
вання економікою для забезпечення стабільності 
економічного та соціального розвитку країни, зрос-
тання добробуту населення, зміцнення конкуренто-
спроможності вітчизняних виробників тощо. Дієвим 
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засобом досягнення поставленої мети є процес вза-
ємодії органів влади та суб’єктів господарювання 
в рамках міжсекторальної взаємодії, що дозволяє 
об’єднати ресурси та обмежити локальні ризики, що 
приймають на себе суб’єкти державного та приват-
ного секторів економіки.

Організація такого роду взаємодії в умовах рин-
кових відносин насамперед передбачає створення 
системи партнерських відносин між органами дер-
жавної влади та суб’єктами господарювання. Дина-
мічні суспільні зміни обумовлюють пошук та реалі-
зацію нових механізмів, технологій та інструментів 
управління процесами взаємодії [1], що й обумовлює 
актуальність вивчення та узагальнення теоретичних 
та концептуальних підходів щодо формування та 
функціонування процесів партнерства органів влади 
та суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
дослідників даних питань відсутня погодженість 
думок щодо визначення сутності взаємодії органів 
влади та суб’єктів господарювання. В. Євенко [2] 
зазначає з цього приводу, що багатомірність та бага-
тозначність цього поняття обумовлюється широ-
тою його застосування при дослідженні та харак-
теристиці відносин у міжнародній, галузевій, 
регіональній, міжсекторній співпраці, на рівні різ-
них суб’єктів – влади, бізнесу, господарських струк-
тур, громадських організацій тощо. Так, напри-
клад, на думку В. Варнавського [3], Ю. Вдовенко [4], 
В. Михєєва [5], процес взаємодії органів влади та 
суб’єктів господарювання відображає дефініція «дер-
жавно-приватне партнерство»; В. Колесніченко, 
В. Остапенко [6] – «публічно-приватне партнерство»; 

І. Кучиєва [7] – «приватно-суспільне партнерство»; 
Н. Собчук [8] – «міжсекторальне соціальне партнер-
ство»; Ю. Анюшева [9] – «соціальне партнерство»; 
Ш. Валітова [10] – «соціально-економічне партнер-
ство». Отже, при визначенні дефініції, яка б відо-
бражала сутність та особливості процесу організації 
міжсекторальної взаємодії, варто більш детально 
проаналізувати зміст поняття «партнерство» та уза-
гальнити понятійно-категоріальний апарат даної 
предметної сфери.

Постановка завдання. Метою дослідження є сис-
тематизація та узагальнення теоретичних підходів 
щодо визначення сутності соціально-економічного 
партнерства органів влади та суб’єктів господарю-
вання у сфері міжсекторальної взаємодії. Реаліза-
ція поставленої мети дослідження обумовила необ-
хідність визначення сутності понять, що відображає 
взаємодію органів влади та суб’єктів господарювання 
як одного із ефективних інструментів міжсектораль-
ної взаємодії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
із інструментів економічного та соціального розви-
тку держави, суспільства та підприємництва є про-
цес партнерства, який здатний сприяти підвищенню 
ефективності використання ресурсів та потенціалу 
державного та приватного сектора, розподілу та міні-
мізації ризиків між державою та приватним секто-
ром. У зв’язку із багатоаспектністю та багатогран-
ністю аспектів взаємодії державних органів влади та 
суб’єктів господарювання (що визначають широту діа-
пазону трактувань змісту явищ і процесів, які скла-
дають міжсекторальну взаємодію) серед науковців 
наявні суттєві розбіжності щодо дефініції, яка б відо-

Таблиця 1
Етапи морфологічно-семантичного аналізу дефініцій предметно-категоріальної області організації 

міжсекторальної взаємодії органів влади та суб’єктів господарювання

№ Етап Сутність Ключові аспекти етапу Мета

1

визначення 
генеральної 
сукупності 
(вибірки 

дослідження

відбір найбільш типо-
вих визначень поняття

приватно-державне партнерство
публічно-державне партнерство
приватно-суспільне партнерство
міжсекторне соціальне партнерство 
соціальне партнерство
економічне партнерство – тип відносин (форма, 
відносини, угода, співробітництво, взаємодія)

проаналізувати 
існуючі підходи до 
визначення поняття 

формування вибірки 
виділення елементар-
ного складу – одиниць 
аналізу (слово, слово-
сполучення)

кількість суб’єктів партнерства (два та три 
суб’єкти) аналіз складових 

сутності визначень 
форма реалізації (проект, послуга, завдання)

розкриття сутності 
складових поняття

за рахунок морфологічної декомпозиції виді-
лення типових складовими поняття та визна-
чення їх кордонів

характеритика змісту 
складових поняття

2

проведення 
якісної оцінки 

виділених 
компонентів

визначення будови та 
форми поняття 

Д= СК1 + СК2 + СК3 + СК4, де
Д – дефініція, що визначає процес взаємодії 
органів влади та суб’єктів господарювання;
СК1 – форма реалізації взаємодії;
СК2 – визначення сутності процесу;
СК3 – суб’єкти, що беруть участь при реалізації 
партнерства;
СК4 – інтереси суб’єктів, що беруть участь у 
процесі

визначення 
компонентної 
будови поняття, що 
відповідає цілям 
дослідження

узагальнення ком-
понентів визначення 
поняття

визначення та відображення типових складових 
поняття та зв’язок з дефініціями

структуризація 
складових поняття

3

проведення 
кількісної 

оцінки в розрізі 
виділених 
компонент

кількісна оцінка 
навантаження ком-
понентів в структурі 
будови поняття

за рахунок програмного забезпечення 
TextAnalyst 2.0. визначення частоту повторю-
вання складових поняття

визначити частоту 
складових поняття в 
визначенні авторів

4 визначення 
поняття

перевірка включення 
в поняття базових 
ознак

формування власного визначення 

Узагальнено за [4; 6; 11]
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бражала понятійно-категоріальний апарат даної пред-
метної області. Отже, з метою деталізації та розвитку 
існуючих підходів доцільним є (на основі системного 
підходу) проведення морфологічно-семантичного ана-
лізу дефініцій предметно-категоріальної області орга-
нізації міжсекторальної взаємодії органів влади та 
суб’єктів господарювання на основі реалізації наведе-
ної нижче послідовності етапів (табл. 1).

У процесі систематизації та узагальнення тео-
ретичних підходів до вирішення даного наукового 
завдання відповідно до ознаки характеру взаємодії 
держави та суб’єктів господарювання було проана-
лізовано визначення змісту таких понять, як «при-
ватно-державне партнерство», «публічно-державне 
партнерство», «приватно-суспільне партнерство», 
«міжсекторне соціальне партнерство», «соціальне 
партнерство», «економічне партнерство», «соці-
ально-економічне партнерство». При цьому в роботах 
авторів спостерігається визнання важливості ураху-
вання впливу цього явища на некомерційний сек-
тор при вирішенні суспільно-значущих завдань, що 
у свою чергу свідчить про складну природу поняття 
партнерства, а саме про його багатофункціональ-
ність, полісуб’єктність, здатність реалізуватися в 
різних сферах.

Тому на основі аналізу основних категорії, що 
відображають взаємодію органів влади та суб’єктів 
господарювання, розроблено схему понятійно-кате-
горіального апарату дефініції «соціально-економіч-
ного партнерства» (так як саме сутність даної дефі-
ніції відповідає цілям дослідження) з урахуванням 
результату процесу формування науково-обґрунтова-
ного визначення (рис. 1).

На основі систематизації понятійно-категоріаль-
ного апарату предметної сфери міжсекторальної вза-
ємодії нами пропонується визначення змісту поняття 
«соціально-економічне партнерство», що включає до 
свого складу основні компоненти та відображає про-
цес взаємодії двох секторів при врахуванні інтересів 
третього сектору. Отже, соціально-економічне парт-
нерство доцільно розглядати як систему відносин 

державних органів та суб’єктів господарювання (фор-
мування якої здійснюється з обов’язковим дотриман-
ням і урахуванням інтересів некомерційного сектора 
у ході розробки та реалізації відповідної державної 
політики), що формується в процесі їхньої довгостро-
кової взаємодії з метою підвищення ефективності 
реалізації завдань або функцій (які не є профільними 
для державних органів влади та можуть бути пере-
дані виконання суб’єктів господарювання), беручи до 
уваги економічний ефект від їхньої взаємодії.

Наведене визначення враховує як теоретико-
методологічні аспекти публічно-приватного партнер-
ства та принципи співпраці, так і розкриває орга-
нізаційно-методичні аспекти механізму партнерства, 
який звичайно визначається певними термінами реа-
лізації, має заздалегідь визначену певну структуру 
та орієнтований на досягнення чітко встановлених 
кінцевих результатів (низки суспільно-значущих 
ефектів). На відміну від існуючих визначень, при 
цьому враховуються принципи повноти, раціональ-
ності, етимології та логічності при побудові компо-
нентів дефініції, що відбиває економічну природу 
поняття, що дає можливість кращого розуміння всіх 
особливостей співпраці, дозволяє відрізнити дане 
поняття від інших відносин та сприяє розробці прак-
тичних рекомендацій та схем реалізації соціально-
економічного партнерства з урахуванням принципів 
державного управління.

Узагальнення теоретичних підходів до визна-
чення поняття, що відображають взаємодію органів 
влади та суб’єктів господарювання, дозволило обґрун-
тувати концептуальні засади формування соціально-
економічного партнерства органів влади та суб’єктів 
господарювання у сфері державної політики міжсек-
торальної взаємодії (рис. 2) та виявити низку концеп-
туальних обмежень, що слід враховувати при проекту-
ванні відповідного механізму партнерських відносин, 
а саме: урахування двомірної, а не міжсекторальної 
природи учасників відносин; відсутність розгляду 
державного управління, як важливого аспекту який 
суттєво впливає на спрямування цілей учасників 

партнерства тощо.
Крім того, варто зазначити, 

що запропонований підхід до 
визначення сутності поняття 
«соціально-економічне партнер-
ство» відображає основну мету, 
завдання державних органів 
влади та суб’єктів господарю-
вання з урахуванням інтересів 
некомерційного сектора та має 
ознаки партнерства (а саме ефек-
тивність, тобто підвищення ефек-
тивності виконання завдань або 
функцій при залученні суб’єктів 
господарювання; довготривалість 
процесу партнерства; зменшення 
ризиків – за рахунок передачі 
частини ризиків в процесі парт-
нерства; мінімізація затрат – за 
рахунок передачі певних завдань 
чи функцій на реалізацію приват-
ного сектору скорочення затрат 
на виконання).

Висновки. Нині соціально-
економічне партнерство держави 
та суб’єктів господарювання є 
одним із факторів стійкого розви-
тку економіки, важливим аспек-
том зміцнення державної влади, 
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Рис. 2. Концептуальні засади формування соціально-економічного партнерства органів влади 
та суб’єктів господарювання у сфері державної політики міжсекторальної взаємодії 
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а також розвитку громадянського суспільства. Але 
при цьому в роботах науковців не існує єдиної точки 
зору щодо визначення сутності та дефініції процесу 
взаємодії органів влади та суб’єктів господарювання, 
що пов’язано у першу чергу з зміною форм взаємодії 
залежно від ступеня залучення приватного сектору 
до реалізації завдань та відповідно до рівня ризику, 
фінансування, управління тощо, які беруть на себе 
сторони. Така різноманітність дефініцій обумовлена 
у першу чергу різницею в дисциплінарних підходах 
до визначення понять, з позицій яких розглядається 
процес взаємодії органів влади та суб’єктів господа-
рювання, глибиною аналізу, рівнем і сферою реалі-
зації даної взаємодії та, як наслідок, різними сут-
нісною, суб’єктною та об’єктною характеристиками.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасний розвиток економіки України супроводжу-
ється значними трансформаційними процесами, 
реформуванням територіально-галузевої структури 
господарства, змінами соціальної сфери економіч-
ного характеру. Для стабілізації виробництва, соці-
альної сфери й економічного зростання країни в 
цілому необхідне розширення та активізація інвес-
тиційної політики. Ефективна діяльність у довго-

строковій перспективі, забезпечення високих темпів 
розвитку економіки і підвищення конкурентоспро-
можності значною мірою визначається позитивним 
інвестиційним кліматом та масштабами інвестицій-
ної діяльності країни.

У період трансформації економічної системи 
України почали активно вивчатися інвестиційні 
процеси, які відбуваються, спочатку на базі закор-
донних, а потім вітчизняних методик з метою порів-


