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Ус т. В. партнерство як економічний інститут
Метою статті є визначення сутності партнерства та аналіз його складових з урахуванням інституціонального підходу. Проаналізовано осно-
вні положення інституціонального підходу, вихідною категорією виділено поняття «інститут», під яким розуміють форму організації, регулю-
вання та впорядкування суспільного життя, діяльності та поведінки індивидів, тобто –сукупність норм, призначених для організації взаємодії. 
Однією з форм такої організації на формальній та неформальній основах є партнерство. Визначено, що саме партнерство як економічний ін-
ститут може стати інтегруючим елементом ринкової економіки (його структура, складові, форма та рівень будуть залежати від того, хто 
є суб’єктами відносин – партнерами), забезпечить стійку взаємодію і зменшить невизначеність у відносинах, що, своєю чергою, впливатиме 
на стабільність ринку та всієї економічної системи. Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка рекомендацій щодо розвитку 
партнерства на кожному окремому структурному рівні економічної системи та урахування впливу факторів зовнішнього середовища на ефек-
тивність взаємодії.
Ключові слова: інститут, партнерство, взаємодія, інституціональний підхід, суб’єкти взаємодії, інституційні перетворення.
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Ус Т. В. Партнёрство как экономический институт

Целью статьи является определение сущности партнерства и ана-
лиз его составляющих с учётом институционального подхода. Про-
анализированы основные положения институционального подхода, 
в качестве исходной категории выделено понятие «институт», под 
которым понимают форму организации, регулирования и упорядоче-
ния общественной жизни, деятельности и поведения индивидов, то 
есть – совокупность норм, предназначенных для организации взаи-
модействия. Одной из форм такой организации на формальной и не-
формальной основах является партнерство. Определено, что именно 
парт нерство как экономический институт может стать интегри-
рующим элементом рыночной экономики (его структура, составляю-
щие, форма и уровень будут зависеть от того, кто является субъек-
тами отношений – партнерами), обеспечит устойчивое взаимодей-
ствие и уменьшит неопределенность в отношениях, что, в свою оче-
редь, повлияет на стабильность рынка и всей экономической системы. 
Перспективным направлением дальнейших исследований является 
разработка рекомендаций по развитию партнерства на каждом от-
дельном структурном уровне экономической системы и учет влияния 
факторов внешней среды на эффективность взаимодействия.
Ключевые слова: институт, партнерство, взаимодействие, инсти-
туциональный подход, субъекты взаимодействия, институциональ-
ные преобразования.
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Us T. V. Partnership as the Economic Institution

The article is aimed at defining the essence of partnership and analyzing its 
constituents taking into consideration the institutional approach. The article 
analyzes the main provisions of the institutional approach, allocating as the 
original category the concept of «institution», which is understood as a form 
of organization, regulating and harmonization of public life, activity and be-
havior of individuals, that is – a set of norms, required for organization of co-
operation. One such organization at both the formal and the informal bases 
is partnership. It has been determined that namely partnership as economic 
institution can become the integrating link element of the market economy 
(its structure, constituents, form and level will depend on those, who will act 
as relationship parties – or partners), will ensure a sustained cooperation and 
reduce uncertainty in relations that, in turn, will impact stability of market 
and the entire economic system. Promising direction for further research will 
be elaborating recommendations for development of partnership at each 
structural level of an economic system and considering impacts of the exter-
nal environment on the efficiency of cooperation.

Keywords: institution, partnership, cooperation, institutional approach, sub-
jects of interaction, institutional changes.
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Сучасні умови структурно-економічного розвитку 
економіки України, прискорення змін та усклад-
нення зовнішнього середовища, загострення 

конкуренції, насичення ринку високотехнологічною й 
наукомісткою продукцією, соціальне та політичне на-
пруження зумовлюють необхідність забезпечення ста-
більного економічного зростання національних това-
ровиробників. Спроможність досягнення успіху в кон-
курентній боротьбі лише шляхом реалізації стратегії 
розвитку, постійно здійснюючи інноваційні процеси у 
всіх сферах життєдіяльності, потребує підґрунтя у ви-
гляді створення неформальних структур взаємодії –  

інститутів, яким може стати партнерство. У такій си-
туації економічний розвиток та успіх функціонування 
буде пов’язаний не тільки з накопиченням основного 
капіталу, а, більшою мірою, з формуванням і розвитком 
людського капіталу – взаємовідносин на основі довіри 
та взаємної вигоди. 

Теоретико-методологічним і прикладним аспек-
там дослідження основних проблем встановлення та 
розвитку партнерств та інших форм прояву взаємодії, 
формальних і неформальних структур ринку присвя-
чено багато наукових праць зарубіжних і вітчизняних 
вчених, таких як Н. Бутенко, Т. Веблена, О. Вільямсона,  
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Б. Гаррета, Я. Гордона, С. Гронрооса, П. Дойля, П. Дру-
кера, К. Ісаєвої, Дж. Коммонса, Ф. Котлера, Р. Коуза,  
Д. Норта, Ю. Попової, М. Портера та інших.

Узагальнюючи результати їх досліджень, можна 
зробити висновки, що дана проблематика потребує по-
дальшого поглибленого вивчення, оскільки формуван-
ня партнерства на основі інституціонального підходу та 
сприйняття партнерських відносин як неформальних 
інститутів взаємодії та координації ринку є актуальним 
питанням в умовах економічної нестабільності.

Метою статті є визначення сутності партнерства 
та аналіз його складових з урахуванням інституціональ-
ного підходу. Для досягнення мети в статті передбача-
ється вирішити такі завдання: 1) визначити основні по-
ложення та вихідні категорії інституціональної теорії; 
2) ідентифікувати підходи до визначення та тлумачення 
сутності партнерства; 3) проаналізувати та обґрунтува-
ти складові інституту партнерства.

Україна є країною зі швидко зростаючою економі-
кою, в якій нині відбуваються серйозні економічні, 
політичні та суспільні перетворення з активною ін-

теграцією у світовий простір. Це безпосередньо пов’язано 
з докорінною й радикальною перебудовою бізнес-процесів 
в умовах впровадження новітніх інформаційних і кому-
нікаційних технологій, що супроводжується інституціо-
нальними змінами на усіх економічних рівнях. 

Для сучасних економічних досліджень є характер-
ним постійний пошук економістами-вченими та практи-
ками нової економічної теорії, яка дозволить пояснити 
й забезпечити досягнення безперервного й стабільного 
економічного зростання. У зв’язку з цим дедалі більше 
фахівців у галузі економіки спрямовують свій погляд на 
теорії інституціонального напряму. Їх використання пе-
редбачає разом з економічними методами дослідження 
застосовування й історичного, соціологічного, право-
вого, політологічного інструментарію. Розширення меж 
об’єктами інституціонального аналізу й віднесення до 
нього навичок, норм, правил, форм організаційної по-
ведінки та інститутів дозволяє теоретично пояснити по-
точні зрушення та зміни в економіці, а також розроби-
ти й запропонувати комплекс заходів, спрямованих на 
прискорення завершення ринкових перетворень.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у процесі ста-
новлення інституціонального напрямку економічної те-
орії відбувалося введення в науковий економічний обіг 
інституційної термінології.

Інституція є головною категорією інституційних 
досліджень, яка дала початок назві наукового напрямку –  
інституціоналізму. 

На сьогоднішній день інституція розглядається 
представниками всіх течій інституціоналізму (як тради-
ційного, так і нового і їх попередників), як: вихідна кате-
горія, аналітичний інструмент інституціональної теорії 
та основний об’єкт дослідження [1, с. 93]. 

Засновник інституціональної теорії Т. Веблен у 
своїй праці «Теорія бездіяльного класу» підкреслював 
«своєрідне розуміння людини як біосоціальної істоти, 
керованого вродженими інстинктами: самозбереження 
і збереження роду, схильність до суперництва, насліду-

вання, дозвільному цікавості, схильність до ефективних 
дій (інстинкт майстерності)» [2, с. 89]. Вчений зазначав, 
що предметом економічної науки є людська діяльність 
у всіх її проявах, це вказує на необхідність займатися 
вивченням відносин між індивідами. Таким чином, під-
креслюєтьсянагальніть дослідження та формування від-
носин партнерського типу.

Т. Веблен вважав, що «сучасна наука все більшою 
мірою стає теорією послідовних змін, які розуміються 
як самопідтримуючі зміни і не мають кінцевої мети» 
[2, с. 112]. Проте, погоджуючись з ученим щодо невід-
воротності змін, слід зазначити, що такий процес може 
бути скоригованим, якщо буде діяти ефект блокування 
або адаптації. Такі умови можуть бути створені політич-
ними та іншими структурами, суб’єктами ринку та їх 
об’єднаннями (інститутами).

Важливою рисою інституціоналізму є визнання 
різних суспільних інститутів як головної рушій-
ної сили еволюції суспільства. Інституціональні 

перетворення економічних відносин пов’язують із ба-
гатьма чинниками. Найважливішими серед них є: пере-
будова соціально-економічної структури, приватизація, 
удосконалення фінансової інфраструктури, закінчення 
формування і розвиток фінансових ринків, лібералізація 
зовнішньоекономічних зв’язків, поглиблення міжнарод-
ної взаємодії та встановлення партнерських відносин на 
основі довіри тощо [3].

Жорстка конкуренція на промислових ринках у 
нових умовах ведення бізнесу змушує господарюючих 
суб’єктів усіх рівнів переходити від суперницьких від-
носин до формування довгострокових взаємовигідних 
відносин. Основою даного підходу є процес налаго-
дження партнерства, що дозволяє суб’єктам уникати 
антагонізму в діяльності на спільному ринку, встанов-
люючи зв’язки із зацікавленими сторонами, пересліду-
ючи спільні цілі, здійснювати перехід від конфронтації 
до об’єднання зусиль.

За сучасних умов функціонування однією з най-
впливовіших тенденцій розвитку світових промислових 
ринків стає інтеграція і створення ефективних корпо-
ративних структур, які засновані на розширенні парт-
нерських відносин, що надає можливість кожному їх 
учаснику отримати певний рівень прибутку за рахунок 
обміну результатами діяльності.

У європейських країнах практика та досвід взає-
модії має стратегічний характер і є доволі тривалими та 
різноманітними. Проте проблеми забезпечення успіш-
ного функціонування партнерства, з якими стикають-
ся українські господарюючи суб’єкти, з огляду на його 
неформальний характер, пов’язані з відсутністю розу-
міння сутності, досвіду формування, нерозвиненості 
методичних засад створення та ненадійності існуючої 
договірної практики. 

У сучасній економіці України спостерігається руй-
нування старих інституціональних структур і форму-
вання нових – ринкових. Найважливішими процесами 
при цьому виступають: створення сприятливих інсти-
туціональних передумов реалізації завдань європей-
ської інтеграції; максимальна реалізація конкурентних 
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переваг, національних пріоритетів, економічної безпе-
ки; подолання корупції та тінізації економіки; форму-
вання ефективного конкурентного середовища; ство-
рення сучасних правових та організаційних механізмів 
захисту прав на інтелектуальну власність; інноваційна 
діяльність тощо [3]. Кінцевим результатом інституціо-
нальних перетворень має стати досягнення згоди щодо 
пріоритетів та перспектив регіонального та загально-
національного розвитку, формування довіри з боку на-
селення до інститутів держави, самоврядування, бізнесу 
та громадянського суспільства.

В економічній системі трансформаційного типу, 
яка склалася і в Україні, інституціональний підхід до 
аналізу економічних проблем і формування механізму їх 
вирішення дозволяє дослідити ці питання в комплексі із 
соціальними, політичними, правовими інституціями, що 
в сукупності впливає на сталий соціально-економічний 
розвиток. Для такої системи ринковий механізм не є 
досконалим й ідеальним, оскільки він не в змозі подо-
лати протиріччя, що складаються між інституціями, і 
регулювати економічний розвиток. Отже, інституційні 
перетворення повинні відбуватися з втручанням держа-
ви, суспільства і господарюючих суб’єктів і стосуватись 
як формальних, так і неформальних інститутів.

Узагальнюючи існуючі підходи до визначення та 
розгляду сутності поняття, «інститут» є фор-
мою організації, регулювання та впорядкування 

суспільного життя, діяльності та поведінки людей [4], 
тобто ці норми призначені для організації взаємодії. До 
економічних інститутів відносять інститути власності, 
заробітної плати та контрактних відносин. Їм належить 
регулятивна роль щодо організації та управління су-
спільних відносин, до яких належить і партнерство. 

Інститути у своїй сукупності утворюють інститу-
ціональну структуру суспільства та економіки. У самій 
же структурі інститутів Д. Норт пропонує виділити три 
головні складові:
 формальні інститути (закони, нормативно-

правові акти);
 механізми контролю або примусу, що забезпе-

чують дотримання правил (суди, органи влади, 
правопорядку, інші силові структури);

 неформальні обмеження (традиції, договори, 
угоди, добровільно взяті на себе норми пове-
дінки тощо) [4].

Саме до третьої складової можна віднести парт-
нерські відносини, оскільки вони як форма організації 
відносин, ґрунтуються на добровільній згоді сторін, за-
кріпленій угодою, договором або усною домовленістю, і 
є інститутом контрактних відносин. 

Партнерська взаємодія стала об’єктом наукового 
дослідження в останнє двадцятиріччя, проте про існу-
вання даного феномена відомо з кінця ХІХ століття. 

Терміни «партнерство», «партнерські відносини» 
зустрічаються у синонімічному, взаємозамінному зна-
ченні та є досить уживаними в діловій, правовій, полі-
тичній сферах і в засобах масової інформації. Проте ілю-
зія прозорості змісту поняття створила умови, за яких 
дуже рідко зустрічаються спроби надати йому наукове 

визначення, відсутнє єдине трактування суті партнер-
ства, особливо з урахуванням специфіки вітчизняного 
законодавства та реалій ведення бізнесу. 

Аналізуючи розмаїття існуючих визначень понят-
тя «партнерство» [5–7], автором на основі проведення 
морфологічного аналізу зроблена спроба впорядкува-
ти і виокремити спільності та відмінності у тлумаченні.  
У процесі дослідження було виділено ключові слова ви-
значень, що дало підстави для виокремлення чотирьох 
основних підходів до сутності партнерства: 1) форма 
міжсуб’єктних відносин; 2) вид діяльності; 3) форма ор-
ганізації підприємств; 4) процес співпраці.

Крім того, можна зробити висновок, що спільним 
для всіх є формування партнерських відносин з метою 
отримання певного результату або реалізації інтересу, 
який може набувати різних форм для кожної зі сторін 
відносин.

Головною відмінністю між визначеннями та тлу-
маченням поняття партнерських відносин є наяв-
ність різного розуміння того, хто є партнерами –  

суб’єктами партнерських відносин, а також розбіжності 
в офіційному закріпленні таких відносин в угодах, до-
говорах і нормативних актах. Така невизначеність за 
своєю суттю, на думку автора, є стримуючим фактором 
розвитку партнерських відносин в Україні.

Аналіз наукових літературних джерел дозволяє 
виокремити декілька підходів до засад формування 
партнерських відносин [6–9]. Частина науковців [8] 
розглядає їх як відносини, що оформлені юридични-
ми договорами або угодами. Крім того, є прихильники 
партнерства, що має неформальні засади, тобто здій-
снюється на основі усних домовленостей [6; 7; 9]. Проте 
і ті, й інші визначають партнерство як деякий інститут, 
структуру, що може реалізовуватися та функціонувати 
тільки за певних умов.

Досить часто характеристика партнерських відно-
син з економічної точки зору зводиться до визначення 
ролі довгострокових договорів, контрактів та угод при 
їх формуванні на рівні підприємств, державних струк-
тур і зовнішньоекономічної діяльності господарюючих 
суб’єктів, які реалізуються на базі взаємної вигоди та 
рівноправності сторін при здійсненні правильного ви-
бору напрямів взаємодії [7]. 

С. Жданенко, своєю чергою, зазначає, що партнер-
ська взаємодія характеризується рівністю автономних 
суб’єктів, їх взаємним визнанням і довірою, взаємною 
відповідальністю і добровільністю [10]. Таким чином, 
ученим зроблена спроба впорядкувати принципи фор-
мування партнерських відносин, тоді як попередні до-
слідження переважно стосувались ознак та умов здій-
снення відносин.

Ствердження Р. Коуза про те, що «економіка – це 
наука про вибір…» [11, с. 19] підкреслює той факт, що 
саме правильний вибір основних напрямків співробіт-
ництва, форм і методів їх реалізації на базі взаємної ви-
годи та рівноправності сторін є головною метою парт-
нерських відносин. Така позиція дозволяє визначити 
підґрунтя побудови відносин суб’єктів з партнерами, 
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тобто початкові необхідні умови їх формування, що під-
креслює інституціональну основу партнерств.

Установлення партнерських відносин потребують 
фундаменту, загальних принципів, які б дозволили укрі-
пити взаємодію та підтримувалися всіма сторонами від-
носин. Кожний учасник має свої конкретні задачі, тому 
потрібні основоположні елементи, які дозволять дійти 
компромісу та врахувати інтереси всіх сторін.

Взаємодія в рамках партнерських відносин реа-
лізується завдяки: взаємній підтримці, взаємній 
відповідальності, взаємному зв’язку, узгодженос-

ті інтересів та узгодженості дій.
У роботі [12], що присвячена основним етапам і 

характеристиці встановлення партнерських відносин, 
авторами пропонується чотири базові принципи парт-
нерства: 1) добровільність; 2) рівноправність; 3) прозо-
рість; 4) взаємна вигода.

Ці принципи водночас є основою та умовами фор-
мування партнерства, служать свідченням зацікавлено-
сті та визначають обсяг прав та зобов’язань учасників.

Принцип добровільності передбачає відсутність 
примусу, вільне волевиявлення до встановлення та/або 
приєднання до відносин з партнером. Сторони самі, за 
власним вибором та можливостями, визначають свій 
вклад у партнерські відносини, який, своєю чергою, буде 
впливати на їх результат та ефективність. Таким чином, 
на думку автора, добровільність визначається і як до-
цільність – можливість побудови, і як кінцевий резуль-
тат відносин.

Принцип рівноправності покликаний надати рівні 
права голосу, можливості участі та визнання того вкла-
ду, який неможливо оцінити в грошовому еквіваленті 
або суспільній значущості. Рівноправність не означає 
рівність, оскільки в більшості випадків співпраця харак-
терна для сторін з великою різницею у ресурсах, масш-
табах діяльності та впливі. 

Рівноправність припускає відсутність у будь-якій 
із сторін привілеїв при розподілі прав, зобов’язань, ви-
год і витрат від формування партнерських відносин.

Усі партнери вносять свій вклад в спільну діяль-
ність, за таких умов вони отримують право поділити 
отримані вигоди. Партнерські відносини направлені на 
досягнення конкретних вигід для кожного партнера, 
окрім загальних переваг для всіх. Тільки таким чином 
можливо забезпечити довгострокову зацікавленість 
партнера та стійкість співпраці.

Принцип прозорості включає в себе чесність та 
відкритість у спільних проектах, необхідний для віль-
ного доступу всіх партнерів до інформації, ресурсів, які 
використовуються в рамках партнерських відносин. За-
вдяки прозорості діяльності існує можливість звітуван-
ня перед усіма зацікавленими особами в партнерстві та 
підвищення довіри між їх учасниками.

Вказані принципи є базовими на етапі формування 
відносин з партнерами. У процесі подальшої співпраці 
вони можуть бути замінені новими, які є прийнятними 
та погодженими партнерами, розробленими в процесі 
спільної діяльності та переговорів.

Подальший аналіз партнерства як економічного 
інституту потребує виділення ознак, які характеризу-
ють партнерські відносини і є умовами їх здійснення та 
водночас необхідними складовими цього економічного 
інституту [5, с. 148]. Такі ознаки можна розділити на дві 
основні групи: 
 ознаки об’єктивного характеру;
 ознаки суб’єктивного характеру (табл. 1).

таблиця 1

Ознаки та передумови створення партнерства

Ознаки об’єктивного  
характеру

Ознаки суб’єктивного  
характеру

Автономність суб’єктів Взаємна довіра

Соціальна та правова 
рівність суб’єктів Взаємна відповідальність

Спільність дій Взаємна підтримка

Безпосередні контакти  
і зв’язки Ціннісні установки

Наявність взаємного 
інтересу

Суб’єктивне сприйняття 
іншого як рівного

Свобода вибору партнера Взаємна відмова від  
примушення

Рівноправність автономних суб’єктів для партнер-
ської взаємодії є його результативною передумовою. 
Своєю чергою, автономність передбачає відособленість 
суб’єкта партнерських відносин, незалежність учасників 
діяльності від партнерів і їх здатність приймати само-
стійні рішення, непідвладні зовнішньому тиску. 

Однією з головних ознак партнерських відносин 
є спільність дій – спільна діяльність, яка, з од-
ного боку, виступає безпосередньо як ознака 

партнерства, а з іншого, – як поняття, що з ним спів-
відноситься. Як спільна діяльність партнерство володіє 
такими характеристиками:
 наявність загальної мети (інтересу) для учасни-

ків, мотивації – стимулу діяти разом.
Специфіка спільності інтересу в партнерстві ви-

являється в тому, що інтерес кожного з партнерів може 
бути різним. Спільність полягає у взаємній зацікавле-
ності, взаємній вигідності партнерської взаємодії. Парт-
нерство приносить його учасникам певні соціальні та 
економічні результати (прибуток або вигоду). Вигоди не 
обов’язково будуть однаковими для партнерів, але вони 
будуть взаємними;
 об’єднання, сполучення індивідуальних дій.

Спільність породжується таким об’єднанням ін-
дивідів, при якому між ними виникає взаємозв’язок, 
взаємозалежність і взаєморозуміння, проте це не впли-
ває на їх автономію як партнерів;
 спеціалізація (розділення єдиного процесу ді-

яльності на окремі функціонально пов’язані 
операції та її розподіл між учасниками;

 координація, узгодженість індивідуальних дій;
 наявність в усіх учасників партнерства єдиного 

кінцевого результату у вигляді реалізованого 
інтересу [7; 9; 13].
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Крім принципів та ознак партнерства, можна ви-
ділити складові, які визначатимуть можливість та ефек-
тивність партнерської взаємодії. До них належать: цін-
ності та культура; лідерство і керівництво; організацій-
на структура; стратегія; розуміння і знання; технології; 
люди; бізнес-процеси [6].

Інститут партнерства передбачає узгодження цих 
аспектів зі всіма учасниками відносин. Для цього по-
трібно розуміння кожної складової.

Важливою ознакою партнерства є свобода вибору 
партнерів – фізичних та юридичних осіб, які належать 
до ключових складових партнерства і є їх учасниками. 
Партнерські відносини найбільш ефективно реалізу-
ються саме в умовах відносин ринкового типу.

Партнерство може встановлюватися на різних 
рівнях економічної системи та дефініціюватися залеж-
но від типів активних учасників партнерських відносин 
(суб’єктів) та співвідношення між ними. Така позиція до-
зволила виділити чотири структурні рівні економічної 
взаємодії в межах світового господарства: мега-, макро-, 
мезо- і мікрорівень, або міжнародний, міжкраїнний, ре-
гіональний і рівень підприємств та окремих індивидів.

Найбільш активно партнерські відносини в еко-
номіці розвиваються на мікрорівні, де учасників можна 
поділити на три групи: 

1) інвестори-власники, рада директорів, керівни-
цтво, співробітники, частково профспілки та банкіри 
(група суб’єктів, які зацікавлені у формуванні відносин і 
можуть виступають в ролі партнера, проте в обмежених 
сферах відносин підприємств); 

2) банкіри, постачальники знань, постачальни-
ки обладнання, постачальники сировина та матеріалів, 
продавці інформаційних технологій, канали посередни-
ків, покупці (група осіб, які є безпосередніми учасника-
ми ринку та тими сторонами, з якими власне необхідно 
встановлювати відносини); 

3) засоби масової інформації, політичні кола та 
органи державного регулювання та контролю, контак-
тні аудиторі (суб’єкти, які опосередковано впливають на 
діяльність сторін, проте можуть виступати учасниками 
партнерства).

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті дослідження було отри-

мано такі наукові результати: 1) визначено вихідні по-
ложення та категоріальний апарат інституціональної 
теорії, які дають підстави для перенесення їх на про-
цес встановлення партнерства з урахуванням сучасних 
перетворень у національній економіці; 2) ідентифіко-
вано основні підходи до сутності партнерства, які роз-
глядають його як форму міжсуб’єктних відносин; вид 
діяльності; форму організації підприємств та процес 
співпраці. Зроблено висновок щодо відмінностей у тлу-
маченні означення партнерства, пов’язаних з наявністю 
різного розуміння того, хто є партнерами – суб’єктами 
партнерських відносин, а також з розбіжністю в офіцій-
ному закріпленні таких відносин в угодах, договорах і 
нормативних актах. Як формальний, так і неформаль-
ний характер взаємодії є свідченням того, що партнер-

ства є економічною структурою – інститутом зі своїми 
складовими; 3) проаналізовано та обґрунтовано основні 
складові інституту партнерських відносин. Серед клю-
чових елементів партнерства виділено рівні, суб’єкти, 
принципи та ознаки їх встановлення.

Підґрунтям створення сучасного інституту парт-
нерства в Україні та формування партнерських 
відносин різних типів і видів є необхідність по-

глиблення взаємодії між суб’єктами відносин різних 
рівнів і сфер діяльності з метою отримання додаткових 
конкурентних переваг.

Процеси інституалізації забезпечують поступове 
створення нових інститутів, змін, які відбуваються в 
суспільстві. Вони повинні сприяти поступовому ради-
кальному перегляду ролі держави і бізнесу в економіч-
ному розвитку, встановленню нових правових, організа-
ційних та економічних відносин між ними з метою усу-
нення визначених протиріч та підвищення ефективності 
функціонування кожної сторони економічної взаємодії. 

З цієї позиції саме партнерство як економічний 
інститут може стати інтегруючим елементом ринкової 
економіки (його структура, форми та принципи будуть 
залежати від того, хто є учасниками взаємовідносин). Він 
зможе забезпечувати стійку взаємодію і зменшувати не-
визначеність у відносинах, що, своєю чергою, впливати-
ме на стабільність ринку та всієї економічної системи.

Перспективним напрямком подальших досліджень 
є розробка рекомендацій щодо розвитку партнерства 
на кожному окремому структурному рівні економічної 
системи та урахування впливу факторів зовнішнього се-
редовища на ефективність взаємодії.                  
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