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жать наявність і характер членства держави 
в міжнародних фінансових організаціях, на-
самперед, МВФ і МБРР. Хоч обсяги креди-
тів, наданих цими організаціями, за мірками 
світового фінансового ринку порівняно не-
великі, сам факт їх надання будь-якій дер-
жаві однією із цих організацій має індикати-
вний характер і стимулює надання кредитів 
приватними кредиторами. 

На завершення цієї систематизації стру-
ктури факторів, що визначають формування 
зовнішнього державного боргу, необхідно 
звернути увагу на ще один важливий аспект 
зазначеної проблеми. Більшість розгляну-
тих факторів пов’язані між собою зв’язками, 
тому вони можуть аналізуватися лише в 
комплексі. Зміни окремих факторів можуть 
здійснити зворотний прогнозованому вплив 
на динаміку зовнішнього боргу за рахунок 
впливу на інші фактори. 

IV. Висновки 
Таким чином, на підставі проведеного 

аналізу основних причин виникнення дефі-
циту державного бюджету були виявлені та 
класифіковані основні фундаментальні фак-

тори, що впливають на процеси формуван-
ня зовнішнього державного боргу. Дослі-
дження цього питання дасть змогу здійсню-
вати більш ефективне управління зовнішнім 
державним боргом України. 
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І. Вступ 
Сутністю дефініції “соціальне партнерство” 

виступають пов’язані з життєдіяльністю й 
стосунками людей у суспільстві узгоджені, 
злагоджені дії учасників спільної справи. Тоб-
то вона має широке тлумачення й не може 
бути зведена лише до механізму врегулюван-
ня соціальних відносин. Разом з тим, вивчен-
ня сучасної наукової літератури дає підстави 
стверджувати, що в літературі з державного 
управління термін “соціальне партнерство” 
вживається саме у вузькому значенні, лише 
як спосіб узгодження інтересів соціальних 
груп у сфері праці. 

Особливу увагу питанням формування 
відносин між державою, роботодавцями й 
найманими працівниками на основі співро-
бітництва приділяли Дж.С. Мілль та А. Мар-
шал, в Україні – М. Долішній, О. Грішнова 
та ін. Проте теоретичні засади сутності по-
няття соціального партнерства в сучасних 
умовах не одержали свого остаточного ви-
значення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розкрити теоретичні під-

ходи до обґрунтування сутності поняття 
соціального партнерства. 

III. Результати 
Зазначимо, що спостерігаються різні, час-

то протилежні погляди щодо форм взаємодії 
й характеру відносин між суб’єктами соціаль-
ного партнерства. Так, одні вчені заперечу-
ють таку форму соціального партнерства, як 
участь працівників в управлінні підприємством, 
як несумісну з принципами ринкової лібе-
ральної економіки, посилаючись на 
концепцію Л. Ерхарда [1, с. 257–258]. Інші 
науковці, навпаки, суб’єктів соціального 
партнерства – підприємців і найманих 
працівників – відносять до одного класу 
працівників [2, с. 182–184]. 
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Наприклад, в “Економічній енциклопедії” 
за редакцією С.В. Мочерного Н. Тарнавська 
дає таке визначення: “Партнерство со-
ціальне – специфічна форма соціальних 
відносин трьох суб’єктів соціально орієнто-
ваної ринкової економіки – держави, найма-
них працівників і підприємців, які формують 
систему трипартизму”, і далі лише: “Со-
ціальні відносини між цими суб’єктами мо-
жуть бути конструктивними і неконструктив-
ними. Конструктивні – відносини співробіт-
ництва, взаємодопомоги або конкуренції, 
організованої так, щоб сприяти досягненню 
позитивних результатів. Неконструктивні – 
виникають у тому випадку, якщо інтереси їх 
суб’єктів не збігаються” [3, с. 699]. 

Ми вважаємо таке визначення є не 
зовсім коректним навіть у вузькому 
значенні, оскільки неконструктивні 
відносини виникають між суб’єктами не у 
випадку конфлікту їх інтересів (їхні інтереси 
дуже часто не збігаються), а у випадку 
неможливості знайти шляхи для узгодження 
різних інтересів. 

А.В. Базилюк зазначає, що “соціальне 
партнерство слід представляти як форму 
існування різних суб’єктів суспільних відно-
син, які стають партнерами в здійсненні ви-
робництва, тобто стають зацікавленими учас-
никами єдиного процесу, сторонами 
соціального партнерства, які на принципах 
співпраці, пошуку компромісів, узгодженості 
дій у реалізації своїх інтересів домовляють-
ся на демократичних засадах про 
оптимальні параметри соціально-
економічного розвитку, визначають умови 
створення та розподілу виробленої 
продукції і зобов’язуються їх виконувати” [4, 
с. 25]. 

В. Жуков і В. Скуратівський визначають 
соціальне партнерство як “динамічний про-
цес, що існує в демократичному суспільстві 
за певних соціально-політичних та 
економічних умов і є результатом копіткої 
співпраці, відносин зацікавлених сторін. 
Значний вплив на його зміст, структуру та 
ефективність функціонування мають умови 
ринкової або соціально-ринкової економіки, 
економічні кризи, глобалізація світової 
економіки, структурні зміни в господарстві, 
перехідні процеси тощо” [5, с. 8]. 

На нашу думку, це визначення не є пов-
ним, оскільки в ньому не відображена 
сутність соціального партнерства, з нього не 
зрозуміла специфіка цього процесу. Не 
можна назвати вичерпним і визначення 
соціального партнерства як “нормованої 
системи правовідносин між роботодавцями, 
найманими працівниками та державою (або 
їхніми представницькими органами), які за 
допомогою відповідних механізмів 
реалізують свої права й інтереси у 
соціально-економічній і трудовій сфері” [6, 

с. 4], або таке: “соціальне партнерство – це 
узгодження соціально-трудової політики між 
роботодавцями, працівниками та державою” 
[7, с. 133], як і таке: “соціальне партнерство 
розуміють як результат цивілізованої діяль-
ності, спрямованої на здобуття кожним 
учасником взаємозадовольняючих 
результатів соціально-трудових відносин” 
[8, с. 155]. 

У Кодексі про працю Російської 
Федерації соціальне партнерство 
визначається як “система відносин між 
працівниками (представниками працівників), 
роботодавцями (представниками 
роботодавців), органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, спря-
мована на забезпечення узгодження 
інтересів працівників і роботодавців у пи-
таннях регулювання трудових відносин та 
інших безпосередньо пов’язаних з ними 
відносин” [9, с. 20]. 

В “Экономической энциклопедии” 
подається таке визначення: “Партнерство 
соціальне – співробітництво працівників, 
роботодавців і представників держави для 
досягнення узгоджених рішень у сфері тру-
дових відносин, а на 
загальнонаціональному рівні – соціального 
консенсусу в суспільстві” [10, с. 546]. 

У словнику-довіднику “Социальное парт-
нерство” цей термін визначається як “спе-
цифічний тип суспільних відносин, прита-
манних цивілізованому суспільству ринкової 
економіки. Він характеризується такими ос-
новними рисами: це відносини між суб’єк-
тами, сторонами, що мають разом із 
спільними, тотожними інтересами, і принци-
пово різні, інколи протилежні соціальні, 
економічні й політичні інтереси; ці відносини 
орієнтуються не на конфронтацію сторін, а 
на пошук, досягнення соціального консенсу-
су, на забезпечення оптимального балансу 
в реалізації різних, специфічних інтересів 
суб’єктів, сторін соціального партнерства, за 
якого підприємець може забезпечити собі 
стабільне отримання відповідного прибутку, 
а найманий працівник – гідні (за мірками 
свого суспільства) умови існування; 
нарешті, це такий тип відносин, у якому 
об’єктивно зацікавлені всі найважливіші 
соціальні групи, держава в цілому, оскільки 
при ньому забезпечується соціальна 
стабільність суспільства, його прогресивний 
соціально-економічний розвиток” [11, 
с. 192–193]. 

Ю.К. Зайцев розглядає соціальне парт-
нерство як одну з основних форм існування 
соціального капіталу, тобто системи ціле-
спрямованих соціальних зв’язків, які вини-
кають на рівні суспільства та на рівні окре-
мого підприємства, фірми і забезпечують 
таку соціальну організацію відносин між ос-
новними суб’єктами господарської діяль-
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ності, основу якої становлять співробітниц-
тво, взаємодія, довіра, надійність і 
прозорість у відносинах [12, с. 72]. 

Інші відомі нам визначення соціального 
партнерства так чи інакше, стисліше чи 
повніше відображають названі вище суттєві 
його характеристики. 

Деяка розбіжність у визначеннях 
пояснюється різноплановістю соціального 
партнерства як явища, недостатнім рівнем 
його впровадження й використання через 
неспроможності механізмів взаємодії його 
сторін та державного регулювання ним. 

Правовою основою соціального партнер-
ства в Україні є національні законодавчі та 
нормативні акти, які регулюють соціально-
трудові відносини, зокрема такі: закони 
України “Про зайнятість населення”; “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 примирення” та ін. 

Це законодавство розроблялося на 
основі ратифікованих Україною конвенцій і 
рекомендацій Міжнародної організації праці 
(МОП). Слід зазначити, що у МОП і в 
західних країнах для означення явища, яке 
ми досліджуємо, використовуються 
адекватніші терміни, такі як “соціальний 
діалог ”, “дво- або тристоронні консультації 
суб’єктів трудових відносин”. У західних 
публікаціях на тему соціально-трудових 
відносин поряд із цими зустрічається також 
термін “механізм соціального партнерства” 
[12]. 

У нашій країні соціальне партнерство 
має стати: 
- фактором формування соціально-відпо-

відальної політики, що передбачає різні 
форми відповідальності (виявлення 
недовіри уповноваженій особі, 
звільнення з посади, відшкодування 
завданих збитків тощо за невиконання 
умов домовленості) та соціально 
відповідальної поведінки сторін; 

- організаційним принципом гармонізації 
відносин власності, що за згодою 
партнерів визначає рівнозначні умови 
створення додаткової вартості на рин-
ках праці, природних ресурсів і капіталу 
через узгодження політики розподілу 
доходу, оплати праці, цін, податків то-
що; 

- елементом механізму розбудови со-
ціально орієнтованої ринкової економі-
ки, що на основі узгоджених дій у 
реалізації інтересів кожного суб’єкта 
встановлює оптимальні параметри 
процесів соціального та економічного 
розвитку; 

- організаційно-економічним важелем під-
вищення ефективності виробництва на 

основі впровадження нормативних 
документів щодо витрат праці та поса-
дових обов’язків й забезпечення, 
відповідно за умови виконання ними 
соціальних гарантій найманим 
працівникам на рівні прогресивних 
стандартів; 

- організаційно-економічно-правовою ос-
новою захисту інтересів усіх суб’єктів 
соціального партнерства. 

Для ефективного державного регулю-
вання соціально-трудових партнерств в 
Україні мають бути вирішені такі питання: 
формування ефективної системи трудової й 
підприємницької мотивації суб’єктів соціаль-
ного партнерства, яка відповідає вимогам 
глобалізації та ринкової конкуренції; ут-
вердження соціально-трудових відносин, що 
визнають рівноправність усіх видів 
власності (людського капіталу), а також 
встановлюють недискримінаційні умови 
формування його вартості й ціни; усунення 
чинників економічної напруженості в 
суспільстві і в результаті – зменшення нега-
тивних наслідків соціальних конфліктів; 
створення умов для поступового формуван-
ня ефективного власника всіх економічних 
факторів виробництва. 

З розвитком децентралізації в держав-
ному регулюванні, наданням адміністрації й 
колективам підприємств прав вирішення 
більшості питань соціальних відносин, з 
розширенням прав місцевих органів влади 
об’єктивно виникли умови й передумови для 
розвитку і за формою, і за змістом відносин 
соціального партнерства на всіх рівнях ви-
роблення і прийняття управлінських рішень. 
В умовах поглиблення ринкових реформ і 
надання їм інституційного характеру 
ефективність державного регулювання 
соціально-трудових відносин зростає, 
оскільки чітко окреслюються особисті й 
колективні економічні інтереси сторін 
(суб’єктів відносин). 

Соціальне партнерство повинно базува-
тися на взаємоузгоджених принципах. 

Це такі принципи: 
- загальний і міцний мир без загострення 

соціальних конфліктів може бути вста-
новлений лише на основі соціальної 
справедливості; 

- в умовах глобалізації ненадання в якій-
небудь країні працівникам покращених 
умов праці є перешкодою для інших 
країн, які бажають покращити станови-
ще працівників; 

- свобода слова і свобода об’єднання є 
необхідними умовами постійного про-
гресу; 

- злиденність у будь-якому місці є загро-
зою для загального добробуту; 

- всі люди, незалежно від раси, віри й 
статі мають право на матеріальний доб-
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робут і духовний розвиток в умовах сво-
боди та гідності, сталості економічних 
умов і рівних можливостей; 

- повна зайнятість і зростання життєвого 
рівня. 

IV. Висновки 
Проведене дослідження дає підстави 

стверджувати, що в сучасних світоглядних 
концепціях соціальне партнерство 
розглядається у двох аспектах: у широкому 
розумінні – як суспільний договір між індиві-
дами, класами, соціальними групами та 
державою щодо забезпечення певних умов 
співіснування на основі узгодження інтере-
сів сторін; у вузькому розумінні – як спосіб 
узгодження інтересів соціальних груп і дер-
жави у сфері праці. 

Отже, і в широкому, і у вузькому значенні 
соціальне партнерство поширюється не 
лише на соціально-трудові відносини, а й на 
ширші сфери: політичну систему, економіч-
ну систему, систему виробничих відносин 
країни. 

Здійснюючи теоретичне узагальнення по-
няття “соціальне партнерство”, можна стверд-
жувати, що в нашій країні воно 
застосовується переважно в системі вироб-
ничих відносин та державного управління, 
його конкретним об’єктом є соціально-
трудові відносини, а головною метою – за-
безпечення соціальної злагоди через зба-
лансування соціально-економічних інтересів 
працівників, роботодавців та держави шля-
хом подолання конфліктів та розв’язання 
суперечностей на основі соціального 
діалогу. В інших сферах життя соціальне 
партнерство використовується для досяг-
нення спільних дій і узгодження різних 
цілей. 
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