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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сучасний етап соціально-економічного розвитку 

країни характеризується подальшим падінням темпів виробництва, 

погіршенням інвестиційного клімату та довіри населення. Реальний ВВП у 2015 

році скоротився в майже на 10 відсотків, конфлікт на сході країни посилив 

масштабну руйнацію виробничих зв‘язків, суттєво погіршились умови 

зовнішньої торгівлі країни в зв‘язку з падінням цін на світових ринках на 

сировинні товари. На сьогодні рівень випуску продукції з моменту отримання 

незалежності становить майже 60 % від досягнутого рівня в 1991 році. Крім 

того, через постійні прорахунки та системні вади економіка України за 25 років 

незалежності впала з 8 місця в  вропі до майже останнього на теперішній час, 

що є одним з найгірших показників серед пострадянських країн. 

Економічна криза та її наслідки вимагають прийняття термінових рішень 

щодо збалансування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, 

збільшення продуктивності праці та створення нових робочих місць. В таких 

умовах можливості здійснювати довгострокові проекти в стратегічних сферах 

країни істотно знижуються, але масштабні завдання залишаються в порядку 

денному. Ця обставина вимагає пошуку і впровадження нових можливостей та 

шляхів співпраці публічної влади, бізнесу та інститутів громадського 

суспільства. В сучасних умовах реформування української економіки важливим 

каталізатором активності утворення різноманітних партнерських структур в 

соціально-економічній сфері є публічно-приватне партнерство. 

Накопичений в Україні практичний досвід державного управління у сфері 

публічно-приватного партнерства не є достатнім. Органами управління не 

запроваджено дієвих механізмів ефективної взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства. Відсутня можливість здійснення контролю за 
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реалізацією проектів публічно-приватного партнерства з боку інститутів 

громадянського суспільства. Таким чином, вкрай потрібним є вдосконалення 

державної політики у сфері публічно-приватного партнерства, а отже 

актуальним є дослідження з розвитку механізмів державного врегулювання 

взаємодії в рамках публічно-приватного партнерства. 

Проблемам державного управління у сфері публічно-приватного 

партнерства тривалий період значну увагу приділяють представники 

української та зарубіжної наукових шкіл. Визначальний внесок у розв‘язання 

проблеми дослідження зроблено такими зарубіжними науковцями, як: 

Дж.Аллан, С.Афанасьєв, Н.Безбах, В.Варнавський, А.Гриценко, Д.Грімсі, 

А.Зельднер, С.Кліменко, В.Клєпіков, С.Коровін, В.Кузьмін, К. Магаріньос, 

 .Сава, О. Харт, Х. Хем та інші. 

На актуальність проблеми інституційного розвитку публічно-приватного 

партнерства в системі державного управління вказують численні теоретичні 

дослідження вітчизняних науковців, таких як М.Ю. Авксентьєв, Г.Д. 

Аксьонова, В.Д. Бакуменко, О.О. Балюк, В.П. Беглиця, Н.В. Безбах, І.А. 

Брайловський, О.І. Васильєва, О.М. Головінов, А.А. Гриценко, О.І. Дацій, Л.А. 

Дмитриченко, С.М. Домбровська, І.О. Драган, В.М.  мельянов, С.Ф.  рмілов, 

Я.Ф. Жовнірчик, І.В. Запатріна, Л.П. Клименко, О.О. Ляхович, В.І. Павлов, О.В. 

Пильтяй, Л.В. Проданова, О.Е. Сімсон, О.О. Солодовнік, І.В. Спасибо-Фатєєва, 

О.В. Тофанюк, В.В. Узунов, П.І. Шилепницький та інші. 

У роботах та концепціях цих учених та науковців накопичено багатий 

досвід аналізу цієї тематики, а також висунуто та обґрунтовано конструктивні 

пропозиції щодо формування стратегічних цілей і реалізації проектів публічно-

приватного партнерства. Проте потребує формування модель реалізації 

програми публічно-приватного партнерства, що враховує взаємодію всіх 

елементів. Разом з тим, поглиблення потребують теоретико-методологічні та 

практичні положення, що стосуються удосконалення державного регулювання 

саме інституційним розвитком публічно-приватного партнерства, формування 
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ефективного механізму реалізації та фінансування проектів, визначення 

доцільності використання та перспективних форм їх впровадження. Особливо 

актуальною є розробка дієвого методологічного підґрунтя механізму взаємодії 

в рамках публічно-приватного партнерства у інноваційній сфері. Все у 

комплексі вимагає удосконалення механізмів державного управління у сфері 

публічно-приватного партнерства. Таким чином, необхідність теоретичного, 

методологічного та практичного значення вирішення зазначених проблем 

зумовила вибір теми, актуальність і цільову спрямованість дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

результати, теоретичні положення й висновки дослідження було отримано в 

межах науково-дослідних тем Академії муніципального управління: 

«Удосконалення механізмів державного управління та місцевого 

самоврядування» (номер державної реєстрації 0108U008164), у межах якої 

автором визначені теоретико-методологічні засади формування та розвитку 

механізмів державного управління у сфері публічно-приватного партнерства; 

«Формування інноваційних механізмів публічного управління в Україні» (номер 

державної реєстрації 0115U0028911), у межах якої автором розглянуто напрями 

формування механізму взаємодії в рамках публічно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері з метою ефективного розвитку національної інноваційної 

системи. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-

методологічних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення 

механізмів інституційного розвитку публічно-приватного партнерства в системі 

державного управління України. 

Для досягнення мети дослідження було поставлено та вирішено наступні 

завдання: 

 узагальнити теоретичний доробок з проблем державного управління у 

сфері публічно-приватного партнерства, уточнити сутність і зміст основних 

категорій; 
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 систематизувати теоретичні підходи до визначення доцільності 

використання проектів публічно-приватного партнерства та визначити чинники 

їх ефективного розвитку; 

 визначити напрями формування механізму взаємодії в рамках 

публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері з метою ефективного 

розвитку національної інноваційної системи; 

 сформувати: 

 концептуальну модель удосконалення системи інституційного 

забезпечення державного управління у сфері публічно-приватного партнерства 

з урахуванням особливостей взаємодії громадянського суспільства, органів 

державної влади та приватних партнерів в Україні; 

 принципову модель взаємодії сторін в рамках проектів публічно-

приватного партнерства, що враховує особливості взаємозв‘язків його 

елементів; 

 розробити методологічні підходи до підготовки, відбору та укладання 

угод про публічно-приватне партнерство та визначити їх пріоритети; 

методологічні підходи до оцінювання ефективності взаємодії органів державної 

влади, приватного сектору та громади й визначити критерії її ефективності; 

 надати пропозиції з удосконалення нормативно-правового 

забезпечення та організаційно-функціональної структури органів державного 

управління, що здійснюють регулювання сферою публічно-приватного 

партнерства; 

 внести науково обгрунтовані теоретико-методологічні та практичні 

рекомендації щодо реалізації програми публічно-приватного партнерства на 

сучасному етапі соціально-економічного розвитку України. 

Об’єкт дослідження – механізми публічно-приватного партнерства в 

системі державного управління. 

Предмет дослідження – удосконалення механізмів інституційного 

розвитку публічно-приватного партнерства в системі державного управління 
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України. 

Методи дослідження. Для розв‘язання наведених завдань дослідження та 

реалізації поставленої у дисертаційному дослідженні мети, вивчення 

суспільних явищ, що обумовлюють проблему, було використано системний 

підхід, із застосуванням основних положень теорії державного управління, 

інституційної теорії, теорії зростання, теорії прав власності, концепцій сталого 

розвитку, фундаментальних економічних законів.  

У процесі узагальнення теоретичного доробку з проблем державного 

управління у сфері публічно-приватного партнерства та механізмів його 

реалізації використано історичний та логічний підходи, а також абстрактно-

логічний метод. Для обґрунтування наукової концепції державного управління у 

сфері публічно-приватного партнерства та концептуального підходу до 

формування організаційно-економічного механізму його здійснення застосовано 

методологію комплексного аналізу та метод теоретичного узагальнення. Для 

систематизації принципів формування і розвитку механізмів державного 

управління у сфері публічно-приватного партнерства використано методи 

синтезу та аналізу. Для визначення особливостей концептуальної моделі 

взаємодії громадянського суспільства, органів державної влади і приватних 

партнерів та обґрунтування підходу до управління у сфері публічно-приватного 

партнерства використано метод порівняльного аналізу. При аналізі стану 

державного управління у сфері публічно-приватного партнерства в Україні та 

визначенні основних перешкод його реалізації, класифікації механізмів 

взаємодії використано метод економіко-статистичного й трендового аналізу, 

ранжування. В рамках розробки підходу до формування стратегії державного 

управління у сфері публічно-приватного партнерства та механізмів його 

реалізації використано матричний підхід, розрахунково-конструктивний та 

графічний методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів 

дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних, 
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методологічних засад й практичних положень щодо удосконалення механізмів 

інституційного розвитку публічно-приватного партнерства в системі 

державного управління України. Наукову новизну одержаних результатів 

обумовлюють такі основні теоретико-методологічні положення: 

вперше: 

- розроблено евристичні теоретико-методологічні підходи, які не мають 

аналогів у вітчизняній теорії державного управління, щодо:  

 підготовки, відбору та укладання угод про публічно-приватне 

партнерство, в основу яких покладено наступні пріоритети: заохочення 

приватних партнерів щодо здійснення проектів та участі у визначенні шляхів 

задоволення суспільних потреб, забезпечення об‘єктивного конкурсного 

відбору приватного партнера; залучення до проекту центральних органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як окремих суб‘єктів, 

залучення представників науки та громадянського суспільства на етапі 

визначення пріоритетів та відбору проектів; 

 моделі реалізації програми публічно-приватного партнерства, що 

враховує взаємодію всіх елементів, сутність якого розкривається за наступними 

етапами, необхідними для побудови програми стійкого розвитку цієї сфери, а 

саме: визначення повноваженнь органів влади, які залучаються до проектів; 

забезпечення балансу інтересів громади, місцевої влади та бізнесу шляхом 

організації прозорого процесу, проведення консультацій з громадськістю, 

врахування думки експертного та наукового середовища; залучення 

висококваліфікованих консультантів і створення ефективної команди на етапі 

відбору та розробки для визначення найбільш відповідних суспільним потребам 

проектів; 

 визначення доцільності використання публічно-приватного 

партнерства, що передбачає наступні етапи: формування інформаційної бази 

соціально-економічних проектів; планування соціальних наслідків їх реалізації; 

оцінка можливостей збільшення ефективності проекту; обґрунтування 
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взаємозацікавленості при дотриманні принципу паритету інтересів; 

формулювання висновку про доцільність партнерських відносин; 

- розроблено концепцію взаємодії в рамках проектів публічно-приватного 

партнерства, що враховує особливості взаємозв‘язків її елементів, та 

передбачає запровадження дієвих механізмів ефективної співпраці з 

інститутами громадянського суспільства на постійній основі на всіх етапах 

реалізації проектів; 

удосконалено: 

- класифікацію механізмів взаємодії публічного та приватного секторів, 

що, на відміну від існуючих, передбачає поділ за такими групами: за сферами 

реалізації партнерських відносин: економічні, правові, організаційні; за 

ступенем участі сторін партнерських відносин: механізми контрактної системи 

(на основі господарсько-договірних відносин з приводу виробництва товарів та 

послуг для суспільних потреб), інвестиційно-фінансові механізми, договірні 

механізми (оренди, концесії, трасту об‘єктів державної власності); 

- теоретичну модель механізму взаємодії в рамках публічно-приватного 

партнерства в інноваційній сфері з метою ефективного розвитку національної 

інноваційної системи, що грунтується на особливостях елементної структури 

партнерства, з гармонійним доповненням вертикальних та горизонтальних 

векторів, який, на відміну від наявних, передбачає баланс публічних і 

приватних інтересів в моделі інноваційного розвитку національної економіки, 

залучення приватних інвестицій до інноваційного розвитку, забезпечення 

рівноправної участі всіх суб'єктів в обранні стратегії інноваційного розвитку, у 

формуванні та визначенні пріоритетів інноваційної політики; 

- концептуальну модель системи інституційного забезпечення державного 

управління у сфері публічно-приватного партнерства з урахуванням 

особливостей взаємодії громадянського суспільства, органів державної влади та 

приватних партнерів, що відрізняється від існуючих застосуванням 

інституційних механізмів урахування громадської думки, системи забезпечення 
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підзвітності перед громадськістю та вирішує наступні завдання: узгодження 

інтересів органів державного управління та підвищення ефективності 

міжвідомчої координації; запровадження чіткого розподілу повноважень між 

різними гілками влади на центральному рівні, ієрархічними рівнями виконавчої 

влади і місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування на місцевому рівні; 

- методичний підхід до оцінки ефективності взаємодії органів державної 

влади, приватного сектору та громади, у складі якого, на відміну від існуючих, 

передбачено низку критеріїв ефективності із врахуванням вимог всіх учасників 

взаємодії, основним з яких є інтегральний критерій ефективності, що 

визначається у вигляді додаткового ефекту, який одержують всі учасники 

взаємодії; 

дістали подальшого розвитку: 

- систематизація принципів розвитку закордонної законодавчої бази з 

питань публічно-приватного партнерства, на основі визначення наступних 

тенденцій: створення механізмів пільгового оподаткування (часткового 

звільнення від оподаткування); стандартизація угод; максимальна публічність 

та прозорість проектів на законодавчому рівні; передача істотної частки ризиків 

приватному партнеру; спрощення адміністративних та бюрократичних 

процедур; мінімізація управлінської та фінансової участі держави у реалізації 

проектів; трансформація органів державного управління з притаманними їм 

регуляторними та управлінськими функціями в експертні та дорадчі органи з 

консультативними функціями та мінімумом практичної та фінансової участі у 

проектах; 

- понятійно-категорійний апарат теорії державного управління, що 

передбачає уточнення сутності поняття «публічно-приватне партнерство»: у 

вузькому смислі - як комплексний інституціональний інструмент забезпечення 

оптимального використання наявного потенціалу суспільства шляхом 

консолідації ресурсів держави, приватного капіталу та громадянського 
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суспільства; у широкому смислі - як комплексний механізм взаємодії органів 

державної влади або місцевого самоврядування, приватного партнера та 

громадянського суспільства на основі об‘єднання ресурсів та розподілу ризиків, 

метою якого є забезпечення фінансування, створення та експлуатація суспільно 

значущих об‘єктів на довгостроковій основі; 

- пропозиції щодо модернізації організаційно-функціональної структури 

органів державного управління, що здійснюють регулювання сферою публічно-

приватного партнерства на основі створення центрального органу виконавчої 

влади – Державної агенції з публічно-приватного партнерства, основними 

функціями якої є: створення стратегії розвитку партнерства; методичний та 

консультативний супровід проектів, та створення на цій основі єдиного реєстру 

договорів за відповідними регіонами та секторами; аналіз ефективності 

проектів та використання державних коштів; створення ефективного механізму 

відбору приватного партнера та укладання договорів, стандартизація цих 

процесів; розробка рекомендаційних норм підготовки тендерної і контрактної 

документації; створення Громадської ради (колегії) при Агенції, що, на відміну 

від існуючої структури, передбачає широке залучення представників 

громадянського суспільства, наукового, експертного середовища та бізнесу; 

- основні методологічні підходи до класифікації фінансового 

інструментарію публічно-приватного партнерства, що передбачає поділ за 

такими групами: державне, приватне та проектне фінансування; останнє з яких 

є найбільш сучасною та перспективною формою та надає можливість 

забезпечити збалансоване поєднання переваг державного та приватного 

фінансування, максимально знизити рівень можливих ризиків, в його основу 

покладено такі пріоритети: гарантії державної фінансової підтримки видатків 

для покращення інфраструктури; отримання державними та комунальними 

підприємствами позик на комерційних засадах; фінансові гарантії повернення 

інвестицій з боку органа місцевого самоврядування приватному партнерові у 

разі дострокового припинення угоди; фінансові гарантії обслуговування 
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місцевим бюджетом позик, призначених для фінансування проектів; рівні 

можливості та умови здійснення місцевих запозичень для різних суб‘єктів 

місцевого самоврядування; гарантії на випадок змін законодавства. 

Практичне значення одержаних результатів. Загальним результатом 

дослідження є обгрунтування концептуальних положень та практичних 

пропозицій щодо формування та розвитку дієвих механізмів державного 

управління у сфері публічно-приватного партнерства. Проведені дослідження, 

висновки, що зроблені за їх результатами, є основою для розробки 

рекомендацій з удосконалення системи державного управління у сфері 

публічно-приватного партнерства в Україні. 

Практичні розробки використані Комітетом Верховної Ради України з 

питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту та туризму при підготовці та 

опрацюванні змін до деяких законодавчих актів України у сфері публічно-

приватного партнерства щодо співпраці з інститутами громадянського 

суспільства для впровадження соціально-значущих програм в регіонах і стан 

бюджетного фінансування таких програм, відновлення спортивної 

інфраструктури та стану реалізації програм розвитку фізичної культури і спорту 

на місцях (дов. № 04-33/18-902 (134542) від 01.06.2016 р.). 

Методичні підходи до оцінки ефективності взаємодії органів державної 

влади, приватного сектору та громади, у складі якого, на відміну від існуючих, 

передбачено низку критеріїв ефективності із врахуванням вимог всіх учасників 

взаємодії, а інтегральним критерієм ефективності є зважений з урахуванням 

важливості всіх учасників інтегральний критерій ефективності, що 

визначається у вигляді додаткового ефекту, який одержують всі учасники 

взаємодії використані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

при опрацюванні та підготовці пропозицій до розроблення механізмів 

ефективної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, приватним сектором та інститутами громадянського 

суспільства на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення 
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успішної реалізації проектів, спрямованих на поліпшення показників 

національної економіки, якості життя населення і стану навколишнього 

природного середовища. (дов. № 2433-06/15968-09 від 30.05.2016 р.). 

Пропозиції та методичні підходи до оцінки ефективності взаємодії 

органів державної влади, приватного сектору та громади, у складі якого, на 

відміну від існуючих, передбачено низку критеріїв ефективності із врахуванням 

вимог всіх учасників взаємодії, використані фахівцями профільних структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) при опрацюванні та підготовці пропозицій оптимізації 

роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення міста Києва 

відповідно до Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України на 

2011-2020 роки" (дов. № 004-965 від 08.06.2016 р.). 

Пропозиції щодо обґрунтування теоретико-методологічних положень та 

практичних рекомендацій з формування та розвитку дієвих механізмів 

державного управління у сфері публічно-приватного партнерства в процесі 

забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, 

методичні підходи до оцінки ефективності взаємодії органів публічної влади та 

бізнесу використані фахівцями Департаменту інфраструктури Харківської 

міської ради при опрацюванні та підготовці пропозицій оптимізації роботи у 

сфері транспорту міста Харкова відповідно до Програми розвитку міського 

електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки (дов. № 1476 від 02.06.2016 

р.). 

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використані у навчальному 

процесі Академії муніципального управління при підготовці навчальних 

програм до наступних дисциплін: «Державне управління», «Стратегічне 

управління підприємством», «Інвестування», «Економічне управління 

підприємством» (дов. № 01-324 від 26.05.2016 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій сформульовано й науково обґрунтовано 

теоретико-методологічні підходи до формування та розвитку механізмів 

державного управління у сфері публічно-приватного партнерства. Наукові 

положення, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані 

автором самостійно й знайшли відображення в одноосібних працях. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дисертації доповідались і обговорювались на конференціях, конгресах і 

семінарах, зокрема: «Державне управління та місцеве самоврядування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (Рівне, 2013), «Інноваційні підходи 

та механізми державного та муніципального управління» (Київ, 2013), 

«Тенденція розвитку національного та міжнародного бізнесу в ХХІ столітті» 

(Луганськ, 2013), «Aplikovanevedeckenovinky – 2013» (Прага, 2013), 

«Модернізаційні процеси державного та муніципального управління» (Київ, 

2014), «Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного 

громадянського суспільства» (Київ, 2016), «Розвиток креативного публічного 

управління» (Київ, 2016), «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, 

освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, 2016), «Ольвійський форум-2016: 

стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі» 

(Миколаїв, 2016), «Trends of modern science - 2016» (Великобританія, 2016), 

«Центри освіти «третього віку» - реальність та перспективи в Україні та  С» 

(Київ, 2016), «Актуальные проблемы государственного управления» (Тбілісі, 

2016), «Публічне адміністрування: сучасний стан та перспективи розвитку» 

(Київ, 2016). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 38 

наукових працях загальним обсягом 33,7 обл.-вид. арк., у тому числі в 

монографії, 24 статтях у наукових фахових виданнях України та інших держав, 

2 статтях в інших виданнях, 13 тезах доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій. 
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Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п‘яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 

дисертації – 447 сторінок, основний текст складає - 342 сторінку. Робота 

містить 17 таблиць на 15 сторінках, 14 рисунків на 11 сторінках, 9 додатків на 

58 сторінках. Список використаних джерел складається з 406 найменувань на 

46 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ 

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

1.1. Інституційний підхід до дослідження механізмів взаємодії 

громадянського суспільства, влади та бізнесу 

 

Протягом останнього десятиліття поняття управління набуло одночасно 

політичного і економічного змісту. Теоретики та практики політології 

розглядають поняття управління як новий спосіб розуміння можливостей 

держави і відносин між державними і недержавними структурами [377]. 

Сьогодні управління тісно пов'язано з низкою політичних суб'єктів, таких як 

організаційні теорії, міжнародні відносини (як «глобального управління»), 

державне управління (з «підйомом» нового державного управління) та місцевої 

політики (як «місцеве самоврядування»). 

Інституційний підхід в дослідженні механізмів державного управління на 

сучасному етапі є досить поширеним серед науковців та дослідників. 

В якості основного об'єкту аналізу інституціональна теорія розглядає не 

індивідуума, як це роблять неокласики, а інститути. 

Згідно Г. Стокера [389] в управлінні беруть участь урядові та неурядові 

суб'єкти. В специфіці системи капіталістичного економічного контексту 

питання управління на макрорівні передбачає використання більш ефективних 

інституційних механізмів організації та координації, «матриці взаємозалежних 

відносин обміну або угод, які відбуваються між окремими суб'єктами і 

організаціями» [316]. 
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Внутрішні і багатогалузеві відносини не обмежуються пошуком 

ефективних шляхів спільного виробництва існуючих товарів і послуг. Це 

стосується головним чином досягнення колективних вигод, які складаються із 

окремих частин. У бізнес-секторі такі колективні вигоди типізуються 

міжфірмовими відносинами співробітництва, які шляхом об'єднання 

додаткових ресурсів і можливостей можуть створювати «нові унікальні 

продукти, послуги або технології» [363]. Переваги в галузі управління, в 

широкому сенсі цього слова, відображають незворотні зміни, які були зроблені 

в економічній, соціальній і політичній сферах останніми десятиліттями. Ці 

зміни, можливо, стимулювали зрушення у розумінні нових характеристик 

організаційних структур. В цьому відношенні протягом останнього десятиліття 

значно зросла роль партнерських відносин, які існують завдяки соціально-

економічним факторам, породженими різними партнерськими структурами для 

досягнення поставлених цілей. Крім того, для ефективного функціонування 

необхідно подолати існуючі перешкоди. 

Упродовж 80-х років ХХ століття актуальними були питання створення 

нових економічних інститутів, які змінять конфігурацію і регулювання 

післявоєнного державного режиму, у якому уряди легко покладалися в 

основному на ринкові механізми і тільки у виняткових випадках на громадські 

заходи [316]. 

Зміни стали необхідні по-перше, через зростання розуміння  споживачів 

переваг конкуренції над адміністративним контролем; по-друге, глобалізація 

ринкової економіки принесла нову еру конкуренції, яка дестабілізувала 

державні олігополії. 

У 1983 році науковці Марч і Олсен  відзначали необхідність зміни 

інститутів через появу нових тенденцій в економіці, політиці, антропології та 

соціології. Вони визначили термін «нового інституціоналізму» як зміну 

тенденцій «старого інституціоналізму», який домінував з кінця Другої світової 

війни аж до початку 1960-х років. Проте, вони вказували на те, що 
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інституціоналізм, який вони пропонували, не був цілісною теорією. Це була 

просто заява про те, як організація політичного життя може змінити існуюче 

життя [365]. 

Крім того, в цей час на перший план вийшли нові підходи до узаконення 

певних організаційних структур. Однією з основних проблем в цей час стала 

зміна в розподілі відповідальності між державою і приватним сектором у 

питаннях надання товарів і послуг. 

Відносини «товар-товар», з часом «товари і послуги», надавалися 

п'ятьма організаційними структурами: сім‘ями, різними приватними 

організаціями, кооперативами, приватними фірмами та державою. Здатність 

контролювати поставки, можливості і ризики коливалися між цими типами 

постачальників і визначали їх переваги. З часом соціальні трансформації 

зменшували можливості сім'ї для розширення ринку та поліпшували 

конкурентні позиції держави в забезпеченні товарами масового попиту. 

Безлім і Гатак [310] запропонували організаціям приватного сектору 

отримувати права власності і долучатися до виробництва товарів суспільного 

типу. Починаючи з порівняння переваг фінансування, виробництва, 

забезпечення і отримання прав власності, які часто розкидані по секторах, ці 

окремі компоненти можна оптимально переналаштувати в синергетичних 

міжгалузевих партнерських відносинах. Це пояснює той факт, чому держава 

прямо і побічно субсидує і залучає до спільного виробництва "конкурентів" із 

приватного сектора. Таким чином, за рахунок внутрішньо - і міжгалузевих 

партнерських відносин можна не тільки економити на спільному виробництві 

існуючих товарів, але й створювати нові товари та послуги. 

У процесі інституціоналізації виникають і закріплюються нові структури 

та відносини між людьми, між організаціями, або між людьми і організаціями і 

служить важливим джерелом причинних стійких моделей поведінки. Згідно 

запропонованої теорії П. Толбертом і Л. Зукером інституціоналізація - це 
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процес, який складається з наступних етапів: інновація, призвичаєння, 

об'єктивізації і седиментації [393]. 

Інновація виникає під впливом різного роду зміни в оточенні організації - 

дії ринкових сил, зміни технологічних або законодавчих змін. Ці стимули 

призводять до генерації змін. 

Перш ніж проводити «порівняння» державно-приватного партнерства і 

управління, необхідно в першу чергу вирішити питання про те, чи можна 

використовувати інституційний підхід в якості належної методики партнерства. 

Партнерські відносини можуть розглядатися як окремі інститути, бо 

сприймаються як концептуально стабільні, інституційні структури, які 

регулюються узгодженими раніше правилами [376]. На думку дослідника 

Родеса у сучасних умовах інституційний підхід не відповідає історичним та 

правовим реалія. Сьогодні існує суттєва методологічна складність у вивченні 

політики, економіки, соціології та антропології [382]. Як наслідок, 

використовується цілий ряд методів для обгрунтування інституційного підходу 

як методу дослідження. 

 Сучасна ринкова економіка з точки зору інституціоналізму являє собою 

складну нелінійну систему з чітко вираженою соціальною спрямованістю як 

цілей розвитку, так і засобів їх досягнення [60]. 

Ключовою категорією цього методологічного напрямку є поняття 

інституту. 

Американський економіст Т. Веблен розглядав інститут, з одного боку, як 

«звичні способи реагування на стимули, створювані обставинами, що 

змінюються», а з іншого – «певні способи існування суспільства, які утворюють 

особливу систему суспільних відносин». Т. Веблен вивчив взаємозв'язок 

інституту й соціальної структури. Відмінність інституціонального напряму від 

неокласичного полягає в різному оцінюванні чинника невизначеності. Зокрема, 

створення системи інститутів розглядається ним як умова зниження рівня 
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структурної невизначеності шляхом обмеженого набору альтернатив для 

економічних агентів [397]. 

Класичне визначення інституту за Т. Вебленом [9] можна представити у 

трьох проекціях: 1) певний поширений спосіб мислення про відносини між 

суспільством і особистістю й виконувані ними функцій; 2) система 

життєдіяльності суспільства, яка складається із сукупності норм, що діють у 

будь-який момент розвитку цього суспільства; 3) превалююча духовна позиція 

або поширене уявлення про спосіб життя в суспільстві. 

Такий значний масштаб узагальнення дає змогу вченим-

інституціоналістам, визначаючи предмет науки про інститути, окреслити, по-

перше, норму або власне інститут – базовий регулятор суспільної поведінки, 

по-друге, інституційну структуру як сукупність норм, що діють у суспільстві і 

спрямовують його розвиток, по-третє – інституційне середовище як 

магістральну духовну позицію чи уявлення про спосіб життя у суспільстві [49]. 

У цьому контексті дослідники наголошують на принциповій відмінності 

між поняттями «інституційне середовище» та «інституційна структура» [49]. 

Інституційне середовище є особливого роду інститутом вищого порядку 

(матрицею розвитку), що визначає основний напрям розвитку суспільної 

системи, а також ті орієнтири, на основі яких відбувається формування і відбір 

найбільш ефективних економічних і соціальних інститутів. Сутність 

інституційного середовища не рівнозначна набору відповідних інститутів. 

Натомість у рамках системи координації господарської діяльності (матриці 

розвитку) функціонує інституційна структура – впорядкована сукупність 

інститутів, що створюють матриці економічної поведінки та визначають 

обмеження й можливості у діяльності її суб‘єктів. Таким чином, інституційне 

середовище, створюючи умови й орієнтири відбору ефективних елементів 

інституційної структури з альтернативних форм економічної координації, є 

первинним щодо цієї структури. Тому аналізу інституційної структури 

міжсекторного партнерства повинно передувати з‘ясування параметрів 
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інституційного середовища її розвитку. У зв‘язку з цим доцільно вказати на 

нормоутворюючий характер деяких об‘єктивних процесів. Один із них – процес 

соціалізації й екологізації економіки. Його інтерпретація вченими здійснюється 

через корекцію пріоритетів економічної системи, їх безпосередню орієнтацію 

на загальносуспільні цінності та якомога ширше задоволення комплексу 

людських потреб. Безапеляційна єдність економічного, соціального та 

екологічного аспектів життєдіяльності суспільства утверджується концепцією 

сталого розвитку. При цьому для нас очевидним є пріоритет його соціальної 

складової. Справді, соціалізація економічних процесів призводить до широкого 

усвідомлення, що людина з її здібностями та потребами уособлює мету 

функціонування економічної системи. Навколишнє середовище справляє 

рестриктивний вплив на функціонування економіки через обмежений обсяг 

природних ресурсів та їх різну якість та кількість. Але, крім того, екологія 

визначає якість середовища життєдіяльності соціуму як біологічної популяції. 

Саме тому, поза суспільством і людським контекстом вона також втрачає будь-

який сенс [118]. 

Разом з тим вплив соціальної та підпорядкованої їй екологічної складової 

сталого розвитку на економічну систему не може бути одностороннім. Адже 

логіка ринку з її орієнтованістю на раціональний результат тільки сприяє 

утвердженню еколого-соціальних імперативів суспільного розвитку. Це 

проявляється, зокрема, у процесах «економізації» таких нових суспільних 

пріоритетів як знання, інформація, наука, талант, здібності, ідея, а також тих 

суспільних явищ, котрі, як правило, вважалися позаекономічними: довіра, 

обман, шантаж, влада, етика, громадянин тощо. Тому об‘єктивність зближення 

економічного й соціального відображається й у необхідності застосування норм 

раціональності та ефективності до конструювання і прогнозування діяльності 

соціальної системи. Обов‘язковість урахування впливу економічної сфери на 

соціальний розвиток випливає з важливого методологічного принципу 

інституціональної теорії – економічного імперіалізму, який робить можливим 
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дослідження різноманітних суспільних відносин з погляду раціонального 

„homo economicus‖, розширюючи коло феноменів, що можуть аналізуватися з 

позиції економічної науки. Разом ці дві глобальні тенденції – 1) соціалізація (і 

підпорядкована їй екологізація) економіки та 2) раціоналізація соціальної 

взаємодії – конструюють інституційне середовище соціального партнерства 

трьох суспільних секторів [118]. 

Інститути ринку становлять зовнішні норми інституційної структури 

партнерства міжсекторної взаємодії, єднаючи між собою внутрішні норми цієї 

структури. Зовнішні й внутрішні норми разом утворюють «полотно» структури. 

Специфіка внутрішніх норм полягає в тому, що вони безпосередньо нормують 

внутрішню організацію міжсекторного партнерства. Їх сукупність визначають, 

виходячи з особливостей найбільш значимих принципів та процедурних 

елементів системи взаємодії органів влади та громадських організацій, 

поширивши її на весь загал учасників міжсекторної взаємодії з урахуванням 

положень інституціональної теорії. Низку цих принципів та елементів 

(відкритість, толерантність, прозорість) ми відкинули через їхню деяку 

тривіальність, інші – через те, що в нашій концепції їм належить окреме місце 

(соціальний розвиток, соціальний самозахист) або те, що в цьому контексті 

вони позбавлені методологічної ясності (переговорні майданчики, 

інтерактивність). Відтак серед внутрішніх норм інституційної структури 

міжсекторного партнерства, за нашим аналізом, першочергове значення 

належить інституту програмно-цільового підходу. Незалежно від формату і 

параметрів партнерства, спільна діяльність агентів взаємодії повинна 

відбуватися на програмно-проектній основі, тобто спиратися на певний 

узгоджений алгоритм дій, орієнтованих на результат. Цей імператив 

зумовлений предметним полем міжсекторного партнерства – спрямованістю на 

вирішення соціальних проблем. Програмний підхід пов‘язує ресурси програми 

з її результатом і надає особливого значення продуктивності дії, зосереджуючи 
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увагу на тому, як найкраще використати обмежені ресурси для досягнення 

бажаного результату [118]. 

Забезпечення оцінки результативності міжсекторного партнерства та 

конкурентних умов виробництва соціальних благ є функцією інституту 

експертизи – процесу встановлення якісних та кількісних характеристик 

ступеня готовності до спільної реалізації програм, проектів, заходів 

організаціями, що належать до різних секторів, а також етапів і результатів цих 

програм, проектів і заходів [263]. 

Одним із ключових елементів інституційної структури міжсекторного 

партнерства є інститут контрактації взаємостосунків його агентів. Взаємодія 

бізнесу, держави та громадянського суспільства повинна носити формат 

договірного партнерства. Контракт (договір) між учасниками міжсекторного 

партнерства регламентує порядок їх взаємодії, відповідальність сторін у разі 

порушення взаємоузгоджених правил і принципів, надає стосункам партнерів 

юридичної повноцінності, сприяючи цим самим реалізації цільових, 

конкурентних і оціночних аспектів партнерства. Інституціональна теорія визнає 

два види контрактів, диференціюючи їх відповідно до умов здійснюваного 

обміну. Виділяють контракти продажу, де сторони висловлюються за рівний 

розподіл ризику й очікуваних вигод, а також контракти найму, згідно яких одна 

договірна сторона нейтральна до ризику, а інша цілком уникає його, 

відмовляючись від претензії на збільшення свого доходу у випадку сприятливої 

кон‘юнктури. При цьому остання передає іншому учаснику взаємодії право 

контролю над своїми діями [164]. 

З цих міркувань характер контрактів, що мають місце в межах 

міжсекторного партнерства, слід визначати, виходячи із паритетності взаємодії 

і організаційної незалежності бізнес-структур, державних та громадських 

організацій. Це означає, що сутність трансакцій, які відбуваються з приводу 

ресурсної алокації для цілей соціального розвитку, становлять контракти 

продажу, де і відповідальність, і вигода спільні та реалізуються на основі 
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вільного вибору. Прибічники інституціонального напрямку економічної теорії, 

окрім норм-регулятивних принципів, які санкціонують або забороняють ті чи 

інші форми взаємодії, взаємоузгоджуючи повторювальні взаємодії між людьми, 

до складу інституційної структури включають також механізми, які 

забезпечують реалізацію цих принципів. Такі механізми носять характер 

зобов‘язуючого імперативу і також є за суттю інститутами [177]. 

Аналіз літературних джерел, присвячених проблемі визначення поняття 

інституту, дозволяє нам зробити висновок про двозначність його 

деонтологічної основи. Домінуючою є думка про її обмежувальний характер, 

коли інститут вказує на те, як не слід чинити [384]. 

З іншого боку, мало уваги приділяється важливості авторизаційної (англ. 

authorization – дозвіл) ролі останньої, коли інститут генерує повноваження, 

можливість вибору, що передбачає варіативність дії. На цьому ґрунтується 

свідчення багатьох дослідників про те, що інституційні механізми не завжди 

втілюються у формі санкції як покарання за ігнорування норми (наприклад, 

пенітенціарні інститути). Лімітуючи взаємодію контрагентів, інститути-

механізми, на нашу думку, забезпечують, у першу чергу, реалізацію норми 

свободи у позитивному сенсі, тобто резервів цілераціонального використання 

контрагентами обмежувального впливу норм на свою користь. Саме такі 

інститути-механізми превалюють у нашому подальшому аналізі міжсекторного 

партнерства. Механізми обмежувального впливу, що імплементують функцію 

«нагляду», на думку автора, є універсальними (юридична відповідальність, 

остракізм), і тому знаходяться поза предметом цього дослідження [118]. 

Крім того, функціональність міжсекторного партнерства заснована на 

свідомому та раціональному виборі контрагентами норми легалізму у якості 

обов‘язкової та безальтернативної. Цей вибір об‘єктивізований усвідомленням 

вигоди від підпорядкування своїх дій закону та принципам, прийнятим у 

суспільстві в цілому й у межах міжсекторного партнерства зокрема, й 

одночасно втрати цієї вигоди у разі порушення норми легалізму. Таким чином, 
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інституційні механізми міжсекторного партнерства забезпечують реалізацію 

зовнішніх і внутрішніх норм його інституційної структури. Оскільки 

міжсекторне партнерство позиціонується науковцями як механізм соціальної 

політики, то інститути-механізми в межах його інституційної структури 

пропонуємо йменувати субмеханізмами міжсекторного партнерства. Їхню 

сукупність ми сформували з окремих соціальних технологій міжсекторного 

партнерства, описаних колективом авторів на чолі з проф. О.С. Автономовим, 

тотожних їм за суттю економіко-правових механізмів та процедур громадської 

участі системи взаємодії органів влади та громадських організацій, згаданої 

вище [2], творчо їх осмисливши з позиції інституціональної економіки, 

уточнивши їх зміст і місце в загальній схемі інститутів міжсекторного 

партнерства, й доповнивши елементами, які стосуються соціальної ролі бізнес-

сектору. Синтезована в такий спосіб група норм-субмеханізмів міжсекторного 

партнерства є неоднорідною за ознакою каузальності. Це змушує в її межах 

виділили комбінаційні субмеханізми, в структурі яких має місце синергетичний 

ефект від сполучення ресурсів агентів взаємодії, та оптимізаційні субмеханізми, 

що створюють умови для найкращого сполучення цих ресурсів і виникнення 

такого ефекту [118]. 

Обмеженість контролю виборців над державним апаратом долає 

субмеханізм громадських слухань, запроваджуючи регламентований 

безпосередній вплив громадян на вироблення державних рішень. Він 

забезпечує активну участь громадян та їх об‘єднань у державному управлінні 

(місцевому самоврядуванні), а відтак – попередження дисфункцій держави 

[277]. Цей механізм передбачає обговорення прийнятих та реалізованих 

державою проектів, рішень і правових норм – законів (у тому числі про 

бюджет), указів, постанов, розпоряджень тощо. Такі слухання є постійним 

процесом регулярних консультацій державних чиновників із громадськістю 

щодо прийнятності чи ефективності здійснюваних ними заходів. Відомо, що 

громадські слухання можуть ініціюватися як державними органами, так і самою 



27 

 

громадськістю. В останньому випадку вони набувають провокативного 

характеру: громадськість, нагромадивши достатній потенціал, контролює 

діяльність державних органів, самостійно висловлюючись про дії чиновників і 

пропонуючи при цьому власні способи виходу із кризової ситуації чи 

примноження того або іншого соціального блага. Важливо, щоб такий діалог 

був конструктивним, а його результати – практичними діями [118]. 

Одним із прикладів організації слухань служать консультації щодо 

бюджетних пріоритетів, у ході яких до конструювання бюджету залучаються 

репрезентативні групи соціуму – експерти, науковці, громадяни [124]. З 

економічної точки зору даний процес збільшує трансакційні витрати, але ті 

можуть бути меншими, ніж суспільні втрати в цілому, які мають місце за 

безконтрольного використання бюджетного ресурсу. Відбувається комбінація 

ресурсів: повна й достовірна інформація щодо реальних потреб споживачів 

соціального блага, експертна оцінка його параметрів посилюють ефективність 

дії адміністративного важеля, зумовлюючи прийняття адекватного рішення. 

Інститут лобізму, як комбінаційний субмеханізм міжсекторного партнерства, 

доповнює можливості громадських слухань. Він є альтернативою корупції, 

враховуючи те, що громадські та бізнесові організації зацікавлені в прийнятті 

певних рішень органами державної влади [2], а тому діють як групи 

спеціальних інтересів – сукупності індивідів із спільними економічними 

пріоритетами, керованих виборними стимулами (стимулами вибіркової дії – 

залежно від внеску у створення блага). Зацікавлені у позитивному голосуванні 

владними органами тих чи інших законодавчих норм і рішень, громадські та 

бізнес-структури шукають способів впливу на ці процеси [118]. 

Сукупність субмеханізмів міжсекторного партнерства, утворених з 

соціальних технологій, дослідники доповнюють корпоративною соціальною 

відповідальністю [118], яка відображає саме соціальну роль бізнес-сектору. 

Соціальна відповідальність бізнесу – це добровільний внесок компанії у 

розвиток суспільства в соціальній, економічній і екологічній сферах, 
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пов‘язаний безпосередньо з основною діяльністю компанії і такий, що виходить 

за рамки законодавчо визначеного мінімуму [257]. Корпоративна соціальна 

відповідальність концентрує увагу бізнесу не тільки на економічній, але й на 

екологічній і соціальній доданій вартості, що він її створює або навпаки, 

руйнує. Цим вона створює передумови до мінімізації негативних ринкових 

екстерналій. Процес їх інтерналізації відбувається добровільно. Ризик, 

пов‘язаний із ймовірністю опортуністичної поведінки, мінімізується дією 

суттєвого виборного стимулу – функціональної залежності між перспективою 

персональної вигоди підприємця і його вкладом у виробництво соціального 

блага. У такий спосіб створюється можливість: 1) покращення якісних 

параметрів відповідного блага; 2) економії тієї частини суспільного продукту 

(по суті – трансакційних витрат), яка б за значної ймовірності опортуністичної 

поведінки витрачалася на додаткові заходи контролю і санкції з боку 

державних органів. 

Комбінаційні субмеханізми міжсекторного партнерства відображають 

можливості сполучення ресурсів його учасників. Ці можливості великою мірою 

обумовлені дією оптимізаційних субмеханізмів міжсекторного партнерства, 

особливістю яких є здатність сприяти найкращій із можливих ресурсних 

комбінацій. Застосування інституціонального аналізу, який усю сукупність 

інститутів поділяє на формальні та неформальні [147], дозволяє виокремити 

відповідно дві категорії таких субмеханізмів. Формальні субмеханізми 

фіксуються у правових актах. Їх створення і функціонування є компетенцією 

держави. Ними можна вважати адекватний правовий режим і податкові 

преференції для спонукання бізнесу до благодійної діяльності, меценатства, 

підтримки громадської ініціативи, процесів реалізації соціального замовлення і 

грантових програм. Цінною також є думка дослідників міжсекторного 

партнерства про необхідність диференціації податкового режиму діяльності 

громадських організацій, що повинна здійснюватися за результатами контролю 

відповідності декларованої діяльності її реальному змістові. Для спрощення 
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такого контролю слід обмежитися підтримкою тільки тих організацій, що 

здійснюють свою роботу на основі програмно-цільового підходу й у строгій 

відповідності із статутними цілями [118]. 

Неформальні оптимізаційні субмеханізми міжсекторного партнерства 

можна представити нормами етики, моралі та громадської думки в цілому. 

Йдеться про різноманітні форми суспільної вдячності на адресу соціально 

активних підприємців і поціновування соціального статусу благодійника, а 

також про публічне визнання державою й самим суспільством визначальної 

соціально-економічної ролі громадських організацій. Це формує «дух 

партнерства», який би сприяв процесу трансформації моделі соціального 

розвитку від всебічного державного патерналізму до полісуб‘єктності і 

субсидіарності у соціальній політиці. Таким чином, інституційна структура 

міжсекторного партнерства є елементом інституту вищого порядку – матриці 

розвитку, орієнтири якої спрямовані на соціалізацію економічних і 

раціоналізацію соціальних процесів у суспільстві. Ця структура являє собою 

ієрархічну конструкцію і складається з інститутів ринку – зовнішніх норм 

міжсекторного партнерства – та внутрішніх норм, які роблять саму 

міжсекторну взаємодію технічно й організаційно можливою. Зовнішні норми 

структури становлять інституційні основи міжсекторного партнерства. Тоді як 

внутрішні норми є принципами, згідно з якими таке партнерство здійснюється. 

Сукупність елементів інституційної структури міжсекторного партнерства 

доповнюють інститути-субмеханізми, що забезпечують реалізацію зовнішніх та 

внутрішніх норм і поділяються залежно від виконуваних ними функцій на 

комбінаційні та оптимізаційні [118]. 

У класичному розумінні основою публічно – приватного партнерства є 

перерозподіл ризиків (в першу чергу, економічні) пертнерів в залежності від їх 

можливостей. Тобто, публічно – приватне партнерство це співпраця органів 

державної влади з приватними інвесторами, яка заснована на поділах і 

перерозподілах ризиків для отримання максимальної результативності. На 
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думку автора, така співпраця найбільш ефективно зможе реалізувати та 

розвинути конструктивний діалог держави та інститутів громадського 

суспільства на теперішньому етапі розвитку країни. 

З точки зору соціально-економічної сутності, публічно-приватне 

партнерство - сукупність форм середньої і довгострокової співпраці державних 

органів з інститутами громадського суспільства з метою реалізації важливих 

суспільних проблем на основі взаємозацікавленості сторін. А з політико-

правової точки зору, публічно-приватне партнерство являє собою 

взаємовигідну співпрацю представників державних та місцевих органів влади з 

інститутами громадського суспільства у сфері реалізації державних функцій. 

Виходячи з цього, публічно-приватним партнерством можливо визначити 

правові механізми по узгодженню інтересів і забезпеченню рівних прав 

державних органів та інститутів громадського суспільства в межах виконання 

соціально-економічних програм та проектів, які спрямовані на досягнення мети 

державного управління [115]. 

Економічна сутність співпраці в розрізі публічно-приватного партнерства 

відрізняється від решти видів співробітництва державних органів і 

представників приватного бізнесу насамперед тим, що зазначений вид 

партнерства є формою об‘єднаної співпраці державних органів з інститутами 

громадського суспільства з метою отримання прибутків і вирішення соціальних 

проблем, з обов‘язковим перерозподілом між партнерами прибутків, ризиків, 

завдань. 

Проведений аналіз, на думку автора засвідчує, що потенціал публічно-

приватного партнерства в Україні високий. Завдяки такому співробітництву ми 

маємо змогу вирішити низку проблем, в першу чергу, розвитку 

інфраструктурних обєктів (соціальна і транспортна інфраструктура), 

насамперед, з будівництва автодоріг. Завдяки  публічно-приватному 

партнерству можуть бути проведені кроки з модернізації економіки та 

закладені інноваційні основи її розвитку. Публічно-приватне партнерство - це, 
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звичайно, в першу чергу, діяльність націлена на отримання прибутків, але й  

діяльність направлена на отримання широкого колу соціально-корисних 

ефектів. 

На теперішній час ефективне співробітництво інститутутів громадського 

суспільства, держави та бізнесу ускладнене не лише не досконалим 

законодавством у цій сфері. Відсутність чітких цілей держави у довгостроковій 

перспективі є обґрунтованою підставою для стурбованості представників 

громадянського суспільства (наприклад, планування видаткової частини 

державного бюджету лише на декілька років при умові реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства в середньому на 10-20). Саме з цієї причини, 

на думку автора, представники державних органів влади не можуть надати 

гарантії партнерам проектів публічно-приватного партнерства в успішній їх 

реалізації. Завдяки цьому входження у проект публічно-приватного 

партнерства, зазвичай, ризиковане що, як наслідок, викликає зниження 

фінансової привабливості самого проекту і можливостей залучення 

представників громади. В свою чергу, громадське суспільство побоюється 

непрозорістю політики держави, в першу чергу, на етапі конкурсного відбору 

та початку виконання проекту [115]. 

Підсумовуючи, необхідно наголосити, що з огляду на правову форму 

впровадження соціально-економічних програм та проектів публічно-приватне 

партнерство виконує ряд функцій: оптимізація механізмів впровадження 

завдяки використання потенціалів всіх партнерів; інтеграція представників 

громадського суспільства в активне суспільне та державне життя країни, 

зниження різних соціальних напруг і негативних ставлень з боку представників 

державних органів і населення до громадянського суспільства завдяки 

вирішення останнім соціально-економічних проблем. 
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1.2. Сутність та принципи публічно-приватного партнерства в 

контексті сучасного розвитку держави 

 

Сутність поняття «публічно-приватне партнерство», на нашу думку, 

необхідно розглядати, виходячи з того, що воно не визначається в жодному 

законодавчому акті України, а обговорюється та поширюється лише у наукових 

публікаціях та дискусіях. 

Водночас питанням партнерства влади і підприємництва приділено 

значну увагу у програмному документі Президента України «Стратегія сталого 

розвитку «Україна 2020» [214], яким визначено, що головною передумовою її 

реалізації є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським 

суспільством, де кожна сторона має свою зону відповідальності. Згідно цього 

документу, забезпечення балансу інтересів між громадянським суспільством, 

державою і бізнесом є одним із основних завдань, що постали перед нашою 

країною. 

Між тим, на думку вітчизняних науковців [113], використання терміну 

«державно-приватне партнерство» замість «публічно-приватне партнерство» 

значною мірою звужує сутність цього поняття. 

Як слушно зазначає І.Запатріна, відповідно до міжнародної практики 

сутністю цього явища є встановлення довгострокових стратегічних відносин у 

реалізації суспільно значимих проектів між приватним сектором і публічною 

владою, яка уособлює собою як центральні органи виконавчої влади, так і 

органи місцевого самоврядування. Досвід реалізації таких проектів свідчить 

про те, що у багатьох випадках у подібному партнерстві центральна та місцева 

влада мають різні інтереси, іноді навіть такі, що суперечать один одному. 

Варто згадати досвід підготовки об‘єктів та інфраструктури до 

проведення фінальної частини чемпіонату  вропи-2012 з футболу в Україні, 

коли для реалізації певних загальнодержавних проектів (будівництво 
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автомобільних доріг, стадіонів тощо) необхідно було використання земельних 

ділянок, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування 

(громади). 

В той же час, як свідчить практика реалізації проектів, місцева громада 

може мати відмінне від центральних органів влади бачення щодо оптимального 

використання відповідних ділянок з огляду на інтереси мешканців території. У 

цьому випадку на етапі ініціювання проекту, що реалізується у формі публічно-

приватного партнерства, органи місцевого самоврядування та центральні 

органи виконавчої влади мають залучатися до переговорного процесу з цих 

питань як окремі суб‘єкти, кожен з яких відстоює свої інтереси і має під час 

реалізації майбутнього проекту різні завдання та ризики [113]. 

Публічно-приватне партнерство за змістом, формою і колом партнерів 

відрізняється від усталеного терміну «державно-приватного партнерства», а 

застосування ад‘єктиву «публічний» інсталюється в категоріально-понятійний 

апарат сучасного законодавства України, яке зараз вже включає термінологію: 

«публічна влада», «публічне право», «публічні фінанси» та іншу, що відповідає 

тенденціям її адаптації до термінології правової системи  С (acquis 

communautaire) [67]. 

На підставі цього вітчизняні науковці визначають, що публічно-приватне 

партнерство є інституціональним і організаційним альянсом між приватним 

підприємництвом і державою в особах органів державної влади і державного 

управління, органів місцевого самоврядування, а також державних організацій і 

установ. Інститут публічно-приватного партнерства повинен розвиватися як 

система взаємодії у формах співучасті приватного сектора у процесах 

державного управління, що передбачає вплив приватного сектора на 

формування державної політики, на розробку державно-управлінських рішень, 

а також на їх реалізацію і здійснення контрольних функцій. У такій формі 

взаємодії інститут публічно-приватне партнерства виступає елементом 
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громадянського суспільства і стає одним з впливових чинників утвердження 

суспільного договору в країні [67]. 

Досліджуючи сутність цього поняття, А.Татаркин виділив декілька 

варіантів що використовуються як синоніми: приватно-державне партнерство, 

державно-приватне партнерство, муніціпально-приватне партнерство, 

приватно-суспільне партнерство, приватно-державна кооперація, публічно-

приватне партнерство, суспільно-приватне партнерство,  партнерство держави 

й приватного сектора [265]. 

Серед сучасних вітчизняних науковців існує думка, що визначення в 

Законі України «Про державно-приватне партнерство» [99] поняття «державно 

- приватного партнерства» є значно звуженим. Так І. Запатріна [113] вважає, що 

якщо мова йде про залучення потенціалу приватного бізнесу для вирішення 

суспільно-значущих проблем, які стосуються кожного громадянина, то 

розвиток цього механізму неможливий без залучення наукового потенціалу 

суспільства та широкої громадськості. 

Ряд вітчизняних вчених, таких як Е.Котов [143], Т.Кришталь [146] та 

П.Надолішній [170] вважають, що під поняттям «державно-приватне 

партнерство» необхідно розуміти «публічно-приватне партнерство», яке 

дослівно перекладається з англійської мови «public private partnership».  

Реалізацію проектів саме публічно-приватного партнерства на регіональному 

рівні розглядає у своїх працях Т.Пахомова [186]. 

В.Гусєв визначає публічно-приватне партнерство як організаційне 

об‘єднання органів, організацій, установ публічної влади на національному, 

галузевому, регіональному рівні з іншими суб‘єктами публічного права 

(публічні партнери) і суб‘єктами приватного підприємництва (приватні 

партнери), відносини між якими закріплені як на інституціональній, так і на 

договірній основі на фіксований або необмежений період часу [67]. На його 

думку, публічні і приватні партнери взаємодіють і співінвестують фінансові, 

майнові та інтелектуальні ресурси для досягнення конкретних цілей щодо 
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реалізації суспільно значущих та стратегічно важливих проектів у різних 

сферах діяльності – від національних проектів, які забезпечують технологічне 

оновлення та модернізацію базових галузей реального сектору економіки 

України, – до надання суспільних послуг в масштабі всієї країни або окремих 

територій. 

Саме публічно-приватне партнерство, яке має ознаки політично-

управлінського категорійно-понятійного комплексу, на відміну від державно-

приватного партнерства розширює коло партнерських відносин між приватним 

сектором і державою, а також між суб‘єктами публічного права, зокрема, між 

юридичними особами публічного права, які згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу 

України [281] створюються розпорядчими актами Президента України, органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів 

місцевого самоврядування [67]. 

Іншими словами, громадянське суспільство є третьою стороною в такого 

роду об'єднаннях, крім того учасниками яких є державна влада та приватний 

капітал. 

В той же час є низка досліджень, в яких автори наполягають на 

домінуванні ролі приватного капіталу у побудові партнерства, через що 

пропонується використовувати виключно дефініцію «приватно-державне 

партнерство». З цієї позиції Е.Котов [143] визначає державно-приватне 

партнерство як будь-яке використання ресурсів приватного сектору, зокрема 

капіталу, досвіду тощо, які, у свою чергу, спрямовані на задоволення 

суспільних потреб (дороги, зв‘язок, нерухомість). 

Проведене дослідження засвідчує, що через існування різних, іноді 

протилежних, точок зору на визначення сутності дефініцій «державно-приватне 

партнерство»; «приватно-державне партнерство»; «публічно-приватне 

партнерство», на сьогодні не сформовано єдиної наукової позиції щодо 

визначення цієї категорії. 
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Але на думку автора, беручи до уваги, що в нормативно-правових актах 

України, і насамперед в Законі України «Про державно-приватне партнерство» 

[99], в яких регулюється зазначені відносини, використовується саме дефініція 

«державно - приватне партнерство», необхідно проводити дослідження саме 

цього поняття. 

Варто зазначити, що сутності поняття «державно-приватного 

партнерства» присвячено широке коло наукових праць, в яких існує ціла низка 

тлумачень цього. 

Базою для тлумачення поняття «державно-приватного партнерства» є, 

безперечно,  Закон України «Про державно-приватне партнерство» [99], який є 

основним нормативно-правовим актом, що регулює діяльність в цій сфері в 

Україні та  визначає організаційно-правові механізми взаємодії держави і 

бізнесу. 

Стаття 1 Закону України «Про державно-приватне партнерство» [99] 

визначає державно-приватне партнерство як співробітництво між державою 

Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 

відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 

комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями (приватними 

партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому 

цим Законом та іншими законодавчими актами. 

Представники вітчизняної юридичної науки розглядають поняття 

«державно-приватного партнерства» як законодавчо врегульоване 

співробітництво між органами державної влади та суб‘єктами господарювання 

у формі вольових і правомірних дій, що безпосередньо спрямовані на 

досягнення соціального, економічного та правового результату. У такому 

співробітництві мають місце ознаки адміністративного договору, що являє 

собою багатосторонню угоду, зміст якої складають права і обов‘язки сторін, що 
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випливають із владних управлінських функцій суб‘єкта владних повноважень, 

який є однією із сторін угоди [225]. 

Державно-приватне партнерство, як правовий інститут, є комплексним 

адміністративно-правовим механізмом співробітництва суб‘єкта публічної 

адміністрації (державних органів та органів місцевого самоврядування) з 

приватними партнерами (юридичними особами, крім державних та 

комунальних підприємств, та фізичними особами-підприємцями) в публічних 

інтересах, що характеризується довгостроковою, поліструктурною 

функціонально-цільовою консолідацією фінансових, майнових, організаційно-

управлінських та інших матеріальних та нематеріальних ресурсів публічного і 

приватного партнера, розмежуванням відповідальності між партнерами, в тому 

числі з управління ризиками, метою якого є досягнення коопераційного, 

синергетично-системного соціально-економічного ефекту у вигляді створення, 

модернізації, обслуговування, експлуатації публічних сервісно-

інфраструктурних об‘єктів чи надання публічних послуг [28]. 

З позиції господарського права В. К. Мамутов визначає партнерство як 

основу господарських відносин у цілому [155]. На його думку господарські 

відносини не мають того характеру рівності та підпорядкування суб'єктів 

стосовно один одного, які притаманні цивільно-правовим і адміністративно-

правовим відносинам. У горизонтальних господарських відносинах 

створюється інша рівність, ніж у цивільних відносинах, вона покликана не 

розділяти, а об'єднувати інтереси суб'єктів, перетворювати їх на партнерів, які у 

рівному підкоренні господарському порядку можуть знайти свій спільний 

інтерес. У вертикальних зв'язках господарювання суб'єкти також 

перетворюються на рівноправних партнерів, бо тут немає жорсткого 

підпорядкування, характерного для адміністративно-правових відносин «влада 

— підпорядкування» [256]. 

За Г. Знаменським державно-приватно партнерство – це узагальнююче 

поняття для різноманітних конкретних форм партнерства держави і бізнесу, 
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широка основа взаємодії [122]. Ця основа була закладена у Господарському 

кодексі України [61] та Законі України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» [102] і полягає у забезпеченні 

оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин 

суб'єктів господарювання та державного регулювання [256]. 

За визначенням В. Варнавського, державно-приватне партнерство - це 

інституціональний і організаційний альянс між державними органами і 

бізнесом з метою реалізації національних і міжнародних, масштабних і 

локальних, але завжди суспільно значущих проектів у широкому спектрі сфер 

діяльності [38]. 

Ряд дослідників, наприклад, С. Данасарова, розглядають державно-

приватне партнерство як домовленість між державними і приватними 

структурами про спільну реалізацію значущих суспільних проектів найбільш 

ефективним способом і по більш низькій вартості, ніж держава зможе 

здійснювати самостійно [69]. 

Аналізуючи закордонний досвід, Б. Винницький, зазначає, що державно-

приватне партнерство – це система відносин між органом публічної влади 

(управління) та приватною організацією, в яких приватній організації надається 

більша роль у плануванні, фінансуванні та реалізації певної послуги для 

населення, аніж при використанні традиційних процедур співпраці (наприклад, 

тендеру), і менше, аніж при використанні механізму приватизації. При цьому 

захист державних і комунальних інтересів (інтересів громади) гарантується 

через інституційні основи, положення нормативних актів та укладених 

договорів [46, с. 13]. 

Інший дослідник, С. Грищенко трактує державно-приватне партнерство, 

як таку форму співпраці між державними органами влади та представниками 

бізнесу, метою якої є забезпечення фінансування, будівництво, відновлення, 

управління або утримання інфраструктури, надання суспільних послуг [65, с. 

6.]. 
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О.Міщук [163] розглядає державно-приватне партнерство з точки зору 

світової практики, як систему відносин держави й бізнесу; конкретні проекти, 

реалізовані спільно державними органами й приватними компаніями на базі 

об'єктів державної й муніципальної власності. 

В деяких дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців термін 

«державно-приватне партнерство» розглядається в широкому та вузькому 

значенні. Що, на нашу думку, є абсолютно слушним. 

З точки зору цілого ряду дослідників [184] дефініція «державно-приватне 

партнерство» у широкому смислі визначається як конструктивна взаємодія 

держави, приватного сектора, громадянських інститутів в економічній, 

політичній, соціальній, гуманітарній та інших сферах суспільної діяльності. В 

результаті цього державно-приватне партнерство розглядається ними як 

суспільно-приватне партнерство, визначаючи його як конструктивне 

співробітництво держави, суб‘єктів підприємницької діяльності і 

громадянських інститутів в різних сферах суспільної діяльності (політичній, 

економічній, соціальній, правовій та інших) для реалізації суспільно значущих 

проектів на засадах пріоритетності інтересів держави, її політичної підтримки, 

консолідації ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків між ними, 

рівноправності й прозорості відносин для забезпечення сталого розвитку 

суспільства. Враховуючи зазначене, актуалізується роль державно-приватного 

партнерства у творенні державної політики, що має відображати реалії життя, 

бути спрямованою на потреби суспільства [225]. 

Таким чином, державно-приватне партнерство у вузькому смислі описує 

довгострокове, що регулюється договором, співробітництво між державою і 

приватним сектором з метою виконання суспільних завдань, яке охоплює весь 

життєвий цикл відповідного проекту: від планування до їх експлуатації, 

включаючи технічне обслуговування, тоді як у широкому смислі включає в 

себе всі форми кооперації між державою і приватним сектором, які знаходяться 
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в полі між вирішенням завдань, що традиційно відносяться до компетенції 

держави, самою державою з одного боку, приватизацією - з іншого [225]. 

З іншого боку, сутність поняття «державно-приватне партнерство» у 

широкому значенні необхідно розглядати як взаємовигідне співробітництво 

держави і приватного капіталу, яке має за ціль вирішення суспільно значущих 

завдань на національному і місцевому рівнях. 

Наприклад, на думку Н.Резниченка характеризувати державно-приватне 

партнерство необхідно, як ряд моделей взаємовідносин між державним та 

приватним сектором для спільної реалізації проектів по створенню 

інфраструктури суспільного сектора та надання послуг, в рамках яких 

розподіляються фінансові та інші обов‘язки, права і ризики кожної із сторін 

[220]. 

В зарубіжній теорії та практиці термін «Public Private Partnership» (PPP), 

який перекладається українською як «публічно-приватне партнерство» або 

«державно-приватне партнерство», має свої особливості та власні визначення в 

залежності від країни або міжнародної організації. 

Наприклад, у Франції, де вперше було побудовано канал по концесійному 

принципу ще у 1552 році, використовується термін «контракт про державно-

приватне партнерство» або «співтовариство змішаної економіки» (Société 

d'économie mixte - SEM). Для визначення взаємодії публічного та приватного 

сектору у Великобританії застосовується поняття «приватна фінансова 

ініціатива» (Private Finance Initiative – PFI), а у США, Канаді й Австралії 

дефініція «публічно-приватне партнерство» позначається як «Public Private 

Partnership», але абревіатурою «P3» або «P-P Partnership». 

В дослідженнях вітчизняних представників науки і держави та, взагалі, 

представників пострадянських країн, поняття «державно-приватне 

партнерство» набула більш широкого розповсюдження, що пов‘язано з тим, що 

трактування слова «Public» у англійській мові має набагато ширше значення, 

ніж слово «державний» у перекладі українською. Під поняттям «Public» у мові 
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оригіналу мається на увазі не тільки державні органи влади та органи місцевого 

самоврядування, але й різноманітні громадські організації і громадянське 

суспільство, в цілому. 

Аналіз досвіду багатьох країн, міжнародних фінансових організацій та 

досліджень наукових інститутів щодо визначення поняття «публічно-приватне 

партнерство» дозволяє зробити висновок, що зазначена дефініція не має 

єдиного системного трактування. 

Так, Доповідь  вропейської Комісії «Зелена книга щодо державно-

приватних партнерств та законодавства співтовариства у сфері державних 

контрактів та концесій» 2004 року [362] визначає державно-приватне 

партнерство як форму співпраці між органами державної влади та 

організаціями зі сфери бізнесу з метою забезпечення фінансування, 

будівництва, модернізації, управління, утримання та технічного 

обслуговування об‘єктів інфраструктури та (або) надання послуг. 

А, спеціаліст Світового Банку Джеффрі Делмон визначає, що поняття 

«державно-приватне партнерство» необхідно вживати в більш широкому 

значенні і позначати ним будь-які контрактні або юридичні відносини між 

державними та приватними структурами з метою поліпшення та/або 

розширення інфраструктурних послуг, виключаючи контракти за державним 

замовленням (державні закупівлі). На його думку, термін «держава» буде 

використовуватись для позначення певного рівня публічної влади 

(національної, регіональної або муніципальної), що відповідає за процеси 

реформування [73]. 

З точки зору пріоритетності інтересів громадянського суспільства 

представляє інтерес визначення поняття «державно-приватне партнерство», 

запропоноване Канадською радою по державно-приватному партнерству 

(«Canadian Council for Public-Private Partnerships») [320]: «Спільне 

підприємство, що реалізується державним і приватними секторами, побудоване 

на досвіді кожного з партнерів та найкращим чином відповідає чітко визначеній 
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громадській потребі за допомогою відповідного розподілу ресурсів, ризиків і 

вигоди». 

Проаналізовані визначення поняття «державно-приватного партнерства» 

є лише частиною існуючих трактувань. Але, це дає нам змогу зробити 

висновок, що всі ці тлумачення мають ряд схожих загальних ознак при значній 

специфіці трактування кожним дослідником або організацією. На нашу думку, 

це залежить, в першу чергу, від рівня розвитку економіки країни та регіону в 

цілому, а саме від законодавчої та нормативно-правової бази, адміністративної 

структури і функцій органів влади, пріоритетів економічної політики. Слід 

зауважити, що існує ще одна залежність у визначеннях сутності зазначеного 

поняття, не менш важлива за залежність від економіки, – це поточний рівень 

розвитку громадянського суспільства. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що зазначений термін в одних 

визначеннях має загальнотеоретичний, в інших - вузько–юридичний характер. 

Теоретичні визначення не розкривають суті приватно–державного партнерства 

як бізнес–процесу, та визначають, що будь–яка спільна діяльність держави і 

бізнесу може розглядатися як приватно–державне партнерство, при цьому 

навіть виконання державного контракту або сплата податків – це 

«інституційний і організаційний альянс між державою і бізнесом». Одночасно, 

юридичні визначення не сприяють розумінню суті партнерства держави і 

бізнесу як процесу, що по суті створює нові економічні та соціальні можливості 

для громадян, компаній і держави. В багатьох випадках недоліки визначень 

пояснюються відсутністю досвіду реалізації проектів приватно–державного 

партнерства, знаходячись на початковому етапі більшість проектів поки не 

вступила в інвестиційну стадію, і не генерують досвід і знання для наукового 

осмислення [207]. 

Проведене дослідження та порівняльний аналіз сутності поняття 

«публічно-приватне партнерство» дає змогу пропонувати наступне авторське 
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визначення поняття «публічно-приватне партнерство» в вузькому та широкому 

смислах. 

У вузькому смислі пропонується визначити публічно-приватне 

партнерство як комплексний інституціональний інструмент забезпечення 

оптимального використання наявного потенціалу суспільства шляхом 

консолідації ресурсів держави, приватного капіталу та громадянського 

суспільства. 

У широкому смислі публічно-приватне партнерство це комплексний 

механізм співробітництва (взаємодії) органів державної влади або місцевого 

самоврядування та приватного партнера на основі об‘єднання ресурсів та 

розподілу ризиків, метою якого є забезпечення фінансування, створення і 

експлуатація суспільно (соціально) значущих об‘єктів на довгостроковій 

основі. 

Проведений аналіз досліджень зарубіжних та вітчизняних дослідників 

дозволяє окреслити загальні особливості публічно-приватного партнерства, 

основними з яких є такі: 

- публічно-приватне партнерство задовольняє потреби суспільного 

сектора за рахунок реалізації проектів і програм, використовуючи або 

запозичуючи ресурси приватного сектора; 

- публічно-приватне партнерство підтримує державні повноваження і 

функції, при цьому реалізує соціально–економічні програми сумісно з 

приватним сектором; 

- проекти, що реалізуються у формі публічно-приватне партнерства, 

організовані за принципом взаємодії двох або більш сторін, що працюють за 

для досягнення сумісних цілей;  

- учасниками публічно-приватне партнерства можуть бути: місцеві і 

державні органи влади, комерційні підприємства і некомерційні організації; 

- учасники розділяють повноваження і відповідальність; 

- учасники функціонують на рівних умовах; 
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- учасники спільно витрачають час і ресурси; 

- учасники розділяють інвестиції, ризики і вигоди; 

- учасники мають чітку угоду, контракт або інший правовстановлюючий 

документ [207]. 

Крім перерахованих особливостей публічно-приватне партнерство 

володіє рядом специфічних рис, пов'язаних з участю в проекті держави, яка 

виступає як провідний партнер, що визначає рамкові умови партнерства. 

Специфічними рисами публічтивнно-приватного партнерства, в країнах  С, 

дослідники називають: 

- специфічні вимоги бюджетного обліку; 

- необхідність особливого «бюджетного» мислення ; 

- різний правовий статус партнерів; 

- детальне регулювання заборгованості державного сектора 

відповідно до критеріїв Маастрихтського договору; 

- обмежена готовність держави ухвалювати рішення за проектом; 

- формальні вимоги до процедури ухвалення рішень; 

- різні правила і норми щодо державних замовлень і закупівель для 

проекту [207]. 

Розглядаючи сутність та принципи публічно-приватного партнерства в 

контексті сучасного розвитку економіки та держави в цілому, на нашу думку, 

необхідно звернути увагу на форми взаємодії держави та бізнесу [245]. Це 

дозволить значно впевненіше пояснити та розкрити саму сутність поняття 

«публічно-приватне партнерство». 

Вітчизняні дослідники слушно виділяють три найбільш поширених 

форми партнерства: економічне партнерство; правове партнерство; 

організаційне партнерство. Економічне партнерство передбачає здійснення 

спільної підприємницької діяльності державними органами та 

підприємницькими структурами, спрямованої на отримання неподаткового 

бюджетного доходу шляхом використання ресурсів приватного партнера. 
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Прикладами економічної взаємодії можуть бути: державні унітарні 

підприємства; державні корпорації; корпорації з державною участю; державно-

приватне партнерство; ринкові взаємовідносини (закупівлі, тендери, 

інвестиційні контракти) [271]. 

Правове партнерство передбачає спільну організацію процесу 

регулювання підприємницької діяльності з боку державних органів та 

можливість участі приватного сектора в робочих групах з розробки 

законодавства, створювати саморегульовані організації із залученням фахівців з 

органів державної влади, а також використовувати інші форми і методи 

державного впливу на розвиток бізнесу. Правова взаємодія включає в себе 

державне регулювання підприємницької діяльності; державне регулювання 

конкуренції; державне регулювання взаємодії державних і підприємницьких 

структур [271]. 

Організаційне партнерство являє собою різні форми участі представників 

однієї із сторін у структурних підрозділах іншого боку взаємодії. Наприклад, це 

може бути, з одного боку, участь представників держави в органах 

корпоративного управління підприємницької структури, а з іншого – участь 

представників приватного сектору в роботі державних органів при прийнятті 

відповідних [271]. 

На етапі впровадження проектів та програм соціально-економічного 

блоку доцільність партнерського співробітництва стає однією з головних умов 

реалізації взаємовигідного співробітництва державних та приватних партнерів. 

Оцінка її основних аспектів, головним чином зводиться до реалізації системи 

принципів взаємодії такої організації. Так, співробітництво в рамках приватно-

державного партнерства є доцільним лише в тому випадку, коли забезпечується 

реалізація основних його принципів. 

Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства найшли 

своє відображення у Законі України «Про державно-приватне партнерство» 

[99]: 
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- рівність перед законом державних та приватних партнерів; 

- заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних 

партнерів; 

- узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою 

отримання взаємної вигоди; 

- незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в 

рамках державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми 

власності об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи 

належать Автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру; 

- визнання державними та приватними партнерами прав і обов'язків, 

передбачених законодавством України та визначених умовами договору, 

укладеного у рамках державно-приватного партнерства; 

- справедливий розподіл між державним та приватним партнерами 

ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках державно-

приватного партнерства; 

- визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім 

випадків, встановлених законом. 

Слід зазначити, що в сучасній українській науці принципам державно-

приватного партнерства приділялась велика увага. 

Аналіз праць вітчизняних дослідників дозволяє виділити наступні 

ключові принципи взаємодії державних і комерціних партнерів, які повинні 

стати основними орієнтирами для досягнення соціально-економічної цілей за 

допомогою розвитку та використовування механізмів публічно - приватного 

партнерства: 

1) принцип соціальної відповідальності. Відповідно до нього партнерська 

взаємодія при реалізації соціально-економічних проектів і програм доцільна 

виключно у випадках, коли партнерство забезпечить більш високий рівень 

соціального ефекту Цей принцип напряму корелюється з конституційним 

принципом: необхідність будівництва соціально-орієнтованої держави; 
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2) принцип партнерства. Принцип, обумовлений потребою використання 

управлінського і інтелектуального потенціалів приватного сектора, для 

реалізації соціально-економічних проектів і програм. Згідно з цим принципом, 

організація взаємодії у формі публічно-приватного партнерства є доцільною, 

коли ефект від реалізації проектів буде отримано за рахунок використовування 

потенціалу приватного партнера; 

3) принцип чіткого визначення цілей. Цей принцип забезпечує орієнтацію 

на посилення впливу позитивних чинників і мінімізацію дії негативних. В свою 

чергу, повинні бути визначені чіткі цілі розвитку в середньо- і довгостроковій 

перспективі, від досягнення яких залежить подальший соціально-економічний 

розвиток країни. Керуючись цим принципом публічно-приватне партнерство 

може вважатись доцільним тільки у випадках, коли така спвпраця спроможна 

допомогти у скороченні термінів досягнення цілей соціально-економічного 

розвитку окремих територій; 

4) принцип системності дій. Територіальну одиницю, в межах якої 

реалізується проект публічно-приватного партнерства, необхідно розглядати як 

складну економічну і політичну систему в складі загальнодержавної, яка 

наділена власною структурою, функціями і специфічними елементами [188]. 

На думку автора, заслуговує на увагу наступна класифікація принципів 

саме доцільності застосування проектів публічно-приватного партнерства, 

ключовими елементами якої є наступні: 

1) принцип платності. Партнерам у проектах публічно-приватного 

партнерства необхідно визначити вартість зроблених внесків, а також погодити 

необхідну норму прибутку. Цей принцип встановлює норматив розподілу 

прибутку від реалізації проекту і програми, дозволяючи визначити 

взаємозацікавленість сторін; 

2) принцип максимальної ефективності всіх партнерів публічно-

приватного партнерства. Державному партнеру необхідно, перш за все, 

враховувати бюджетну та соціальну складову ефективності: створення нових 
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робочих місць, ріст доходів населення, зниження соціальної напруги, 

підвищення привабливості соціально-економічної сфери). Звичайно, приватний 

партнер на перше місце ставить економічну ефективність; 

3) принцип терміновості. Згідно з цим принципом, наголошується 

важливість визначення та дотримання термінів: розвитку проектів та 

будівництва нових виробничих потужностей; повернення залучених ресурсів; 

окупності вкладених інвестиційних ресурсів; 

4) принцип цільового використання. Принцип цільового використання 

застосовується як до інвестиційного етапу контракту, так і до його 

експлуатаційного етапу, характеризуючи соціальну спрямованість проектів. 

Крім того, цей принцип підкреслює спільне значення для учасників 

партнерства і повинен бути закріплений в тексті контракту як одна з його 

істотних умов [188]. 

Важлим є чинник стану загального середовища розвитку партнерства та 

забезпечення уявлення про партнерство як про справедливе, відкрите 

підприємство, що створюється на користь суспільства. Для того, щоб ризик, що 

приймається приватним партнером, був для нього прийнятним (наприклад, 

ефективність правового захисту приватної власності, надійність фінансових 

ринків, стійке фінансове положення підрядчика, прозорість закупівель), 

необхідно звернути увагу на такий важливий чинник для успішної реалізації 

публічно-приватного партнерства як наявність передбаченої і стійкої 

кон'юнктури ринку [188]. 

Дещо схожу систему принципів взаємодії партнерів у проектах публічно-

приватного партнерства розробив В.Г. Варнавський, який виділив серед 

основних такі: 

1) економічна свобода. Згідно з цим принципом, припускається 

принципова можливість організації публічно-приватного партнерства. А 

приватний партнер має право розглядати державу не тільки як орган влади та 

контролю, але і як ділового партнера; 
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2) забезпечення взаємної вигоди в реалізації заходів підвищення 

ефективності галузі. Відповідно до нього, організацію публічно-приватного 

партнерства можна вважати доцільною, коли в результаті взаємодії обидва 

партнери одержують більший ефект, ніж у випадку відсутності партнерських 

відносин, що є аналогією визначеному вище принципу паритету інтересів, 

відповідно до якого жодна зі сторін не ставить перед собою мету схилити другу 

сторону до сприяння проти волі або в збиток інтересам; 

3) узгодження приватних і державних інтересів у цілях забезпечення 

економічного зростання, поліпшення якості життя населення. Даний принцип 

визначає доцільність партнерських відносин, якщо результати взаємодії є 

значущими для представників обох сторін. Це дозволяє говорити про нього, як 

про уточнення загальнішого принципу паритету інтересів [188]. 

Також вітчизняні фахівці [256] пропонують визначати такі принципи 

публічно-приватного партнерства: 1) добровільний характер та вільна 

ініціатива партнерства; 2) рівноправне положення партнерів у зобов‘язальних 

відносинах; 3) спільна мета партнерства; 4) наявність вкладів партнерів у 

вигляді конкретних дій з організації інноваційної діяльності, або у вигляді 

співінвестування фінансових, майнових та інтелектуальних цінностей у рамках 

її здійснення; 5) розподіл ризиків, витрат та прибутків (доходів) від спільної 

інноваційної діяльності в пропорціях згідно з домовленостями. 

Розвинені країни по-різному підходять до застосування публічно-

приватного партнерства, але усі дотримуються тих самих принципів розвитку 

партнерських відносин держави і бізнесу при реалізації суспільно значимих 

проектів, серед яких основними є залучення приватного бізнесу (компетенцій, 

капіталу) для ефективнішого розв‘язання завдань, за які відповідає влада, на 

умовах розподілу ризиків та винагороди за досягнуті результати; 

довгостроковість відносин та закріплення їх контрактом, відповідальність 

держави і приватного партнера за взяті на себе обов‘язки [113]. 
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Проведений аналіз підходів та ключових моментів до визначення 

принципів доцільності реалізації та розвитку проектів публічно-приватного 

партнерства дав змогу автору виділити наступні елементи, необхідні для 

ефективної реалізації такої співпраці: 

- наявність необхідної юридичної підтримки та інфраструктурних 

елементів для реалізації проекту, зокрема створення спеціалізованої компанії, 

яка буде здійснювати проект публічно-приватного партнерства; 

- наявність фінансових ресурсів для забезпечення всіх стадій 

реалізації проекту; 

- забезпечення участі в проектах досвідчених та кваліфікованих 

представників партнерів; 

- забезпечення гарантій збуту, у тому числі гарантій тарифного 

регулювання з урахуванням інтересів приватного партнера та інвесторів; 

- забезпечення умов капіталізації проекту з урахуванням інтересів 

інвесторів та фінансових організацій; 

- наявність якісного техніко-економічного обгрунтування та бізнес-

плану проекту з урахуванням визнаних міжнародних норм, методик та умов 

фінансування; 

- наявність професійної керівної ланки проекту, яка володіє досвідом 

як в проектному фінансуванні, так і в будівництві і експлуатації подібних 

об'єктів; 

- наявність контрактів на постачання сировини, комплектуючих, 

матеріалів і енергоносіїв на початкових етапах проекту; 

- забезпечення справедливого розподілу проектних ризиків між всіма 

учасниками проекту публічно-приватного партнерства [188]. 

Для подальшого інституційного розвитку публічно-приватного 

партнерства необхідно якомога ширше залучення науки, яка надасть 

системності та методологічності механізмам взаємозв‘язку держави та 

приватного бізнесу. Що, в свою чергу, забезпечить підгрунтя для 
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інституціоналізації поняття «публічно-приватного партнерства» та закріплення 

його на законодавчому рівні. 

 

 

 

1.3. Світовий досвід розвитку механізмів взаємодії публічного та 

приватного секторів 

 

На теперішній час багато країн накопичили великий досвід в практичній 

реалізації механізмів взаємодії публічного та приватного секторів, вони мають 

певну історію розвитку відносин держави і бізнесу. У цьому підрозділі 

дослідження представлений огляд зарубіжного досвіду розвитку механізмів 

взаємодії публічного та приватного секторів з метою вивчення найкращих 

практик і застосування їх в українських реаліях. 

На думку автора, слушною є пропозиція окремих дослідників [223] 

розглядати історію розвитку механізмів державно-приватного партнерства за 

такими етапами: 

І етап (XIII століття (принаймні, 1256 - дата надання першої відомої 

концесії в Іспанії) - до 1761) - етап казуального і неінституалізованого 

застосування державно-приватного партнерства (у формі концесії), не 

забезпеченого спеціальними законодавчими актами; 

II етап (1761 (дата прийняття в Іспанії профільного Королівського 

Декрету, хоча в інших державах  вропи відлік слід вести з початку XIX 

століття) - 1960-і роки XX століття) – етап законодавчо забезпеченого 

фрагментарного застосування державно-приватного партнерства (переважно у 

формі концесії, але також і у формі громадських робіт); 

III етап (1960-ті - 1990-ті роки) - етап інтенсивного зростання інтересу до 

механізмів і конкретних проектів державно-приватного партнерства в  вропі та 



52 

 

в інших регіонах світу, масового прийняття законів про державно-приватне 

партнерство; 

IV етап (початок 2000-х років - наш час) - етап значної структурно-

функціональної поліформізаціі моделей і ускладнення відносини державно-

приватного партнерства. 

Деякі дослідники вважають, що історію приватно-державного 

партнерства необхідно відраховувати ще з часів Римської імперії, де мала місце 

передача в управління приватним особам значущих об‘єктів інфраструктури 

(ринки, лазні, порти тощо). Можна сказати, що перші концесійні угоди були 

застосовані при побудові відомого водогону стародавнього Риму. 

В XVIII та на початку ХІХ ст.ст. в  вропі на основі концесійних 

договорів будувалися дороги, мости, канали, дамби, з‘являлись   перші спроби 

розповсюдити їх на комунальні потреби. Саме в цей час в Англії, насамперед, 

завдяки приватним інвестиціям отримали свій розвиток водопостачання, 

електрифікація, телефонний зв‘язок. Основою такого співробітництва були 

доходи від використання інфраструктури. Дорожньо - будівельні трасти Англії 

того часу, користуючись коштами приватних інвесторів, проводили ремонти 

доріг, повертаючи позику через стягнення плати за проїзд по ним. За рахунок 

подібних трастів до середини XIX століття будувались основні Лондонські 

мости. А в кінці девятнадцятого століття Бруклінський міст у Нью-Йорку був 

споруджений при участі приватного капіталу саме за такою ж схемою. 

В Росії XIX століття за допомогою концесій були споруджені дві 

залізниці. У 1836 році імператор Микола І надав концесію на будівництво 

залізничної гілки з Петербургу в Царське Село Францу Антону фон Герстнеру. 

Для реалізації цього проекту державою було надано земельні ділянки та 

гарантії [220]. 

Ранні етапи радянського періоду також характеризуються використанням 

державою потенціалу приватного капіталу з метою відновлення економіки – це 

політика НЕПу: приватний капітал допускався в економіку країни на умовах 
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концесії, яка представляла собою дозвіл держави на здійснення господарської 

діяльності у певній сфері економіки і на передачу у використання певного 

державного майна (підприємства, землі тощо). Дозвіл на концесію оформлявся 

постановою Ради народних комісарів СРСР, на основі чого між державою і 

концесіонером укладалася відповідна концесійна угода. Незважаючи на дуже 

короткий період політики НЕПу і досить жорстке регулювання з боку держави, 

вона дала досить швидкі і суттєві результати для післявоєнного відновлення та 

розвитку економіки країни [112]. 

Також у Радянській Росії питання про концесії отримало актуальність при 

визначенні умов залучення іноземного капіталу в Декреті РНК РСФСР 1920 

року про «Загальні економічні та юридичні умови концесій» [304]. 

Аналізуючи дослідження з точки зору фінансування проектів державно-

приватного партнерства у XX столітті можна виділити три знакові етапи його 

розвитку. 

Перший етап: застосування механізмів фінансування проектів видобутку 

корисних копалин (насамперед, нафти) в Техасі у 30-х роках та під час 

розробки нафтових покладів в Північному морі в 70-х роках, а також проектах, 

пов‘язаних з видобутком газу в Австралії. 

Другий етап: поява в Сполучених Штатах Америки у кінці 70-х років 

спільних підприємств для фінансування незалежних проектів у секторі 

енергопостачання. 

Третій етап: прийняття у Великобританії Закону у 1992 році про 

Приватну фінансову ініціативу - «Private Finance Initiative» (PFI), який, можна 

назвати, першою системною програмою, спрямованою на заохочення публічно-

приватного партнерства завдяки стимулюванню залучення приватних 

інвестицій. 

За цією ініціативою держава замовляє приватним інвесторам будівництво 

великих капіталомістких об‘єктів за їх власний рахунок, а після закінчення 

будівництва об‘єкт брався державою в довгострокову оренду (як правило, на 25 
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років), тим самим повертаючи приватні інвестиції за рахунок сплати орендних 

платежів. 

Партнерства почали сприйматися як оптимальний механізм залучення 

органами влади фінансових ресурсів та управлінських навичок бізнесу для 

надання громадських послуг населенню та розвитку інфраструктури без втрати 

власності та контролю за цими процесами [243]. 

Незважаючи на перешкоди та невдалі проекти, практика формування 

державно-приватних партнерств поширюється майже у всіх країнах світу з 

ринковою економікою. За даними Світового банку, серед країн, що 

розвиваються, найбільші обсяги інвестицій в проекти публічно-приватного 

партнерства спостерігаються у країнах Латинської Америки. Країни Східної 

Азії знаходяться на другому місці щодо залучення приватного сектора до 

інфраструктурних проектів. На третьому місці знаходяться країни  вропи та 

Центральної Азії, на останньому - країни Південної Азії та Північної Америки 

[267, с. 93]. 

Франції також притаманні давні традиції державно-приватного 

партнерства, які беруть свій початок з 1554 року, коли Король Генрих II надав 

інженеру Адаму де Крапону концесію на будівництво каналу в долині Кро. На 

теперішній час у Франції крім традиційних концесійних договорів, діють 

Співтовариства Змішаної Економіки (Société d'économie mixte – SEM). 

Основною характеристикою «французької моделі» є структура, яка легко 

адаптується до конкретних умов. У проекті спільно можуть брати участь і 

держава, і місцева влада, і владні структури різних рівнів. Законодавчі основи 

Співтовариства було розроблено у 1966 та 1983 роках. Їх характерною 

особливістю стало те, що державний сектор та місцева влада, зокрема, згідно із 

законодавством, повинні мати велику частку у складі активів співтовариства і, 

таким чином, відігравати головну роль в управлінні ними. При цьому 

співтовариство здійснює свою діяльність на основі відповідного договору, який 

укладається з місцевою владою і за видом своєї діяльності може бути 
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розділений на три категорії: співтовариство розвитку земель, співтовариство 

розселення і співтовариство послуг. Фактично підприємствами Співтовариства 

Змішаної Економіки виконується більше 40 видів робіт і послуг, наприклад, 

розвиток земельних ділянок, будівництво, створення і підтримка місць для 

паркування, торгових ярмаркових центрів, судноплавство, збір та переробка 

сміття, будівництво мереж водопостачання і каналізації, кабельних мереж 

тощо. 

Крім співтовариства змішаної економіки, договори концесії у Франції 

укладаються також з приватною компанією. За свідченнями сучасної світової 

практики реалізації проектів публічно-приватного партнерства французькі 

фірми належать до лідерів серед іноземних підприємств, що застосовують 

механізми публічно-приватного партнерства. У Франції була розроблена та 

розвивається базова модель концесії (одна з двох широко застосованих у світі) - 

французька модель. Вона, головним чином, в значній мірі відрізняється від ще 

одної основної моделі - англо - американської, зокрема наступними ознаками: 

унеможливленням приватизації концесіонером муніципального або державного 

майна, яке передане партнеру в концесійне управління; комплексний характер 

концесій, при якій концесіонерові одночасно доручається і її розробка, і 

реалізація заходів, які необхідні для реалізації та модернізації об‘єктів 

інфраструктури з метою експлуатації [56]. 

Після того, як Франція затвердила нову процедуру публічно-приватного 

партнерства у червні 2004 року, Міністерство економіки та фінансів 

запропонувало створити структуру особливого призначення, яка була би 

відповідальна за підтримку та регулювання проектів партнерства бізнесу та 

держави. Таким органом стала «Місія підтримки публічно-приватного 

партнерства у складі міністерства» (Mission d‘appui aux partenariat public-privé) з 

функціями консультативного та дорадчого органу. 

У Німеччині ідеї публічно-приватного партнерства почали розвиватись в 

проекті кооперативного будівництва. У середині 19 століття за ініціативами 
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компаній приватного сектору почали створюватись будівельні спілки на 

некомерційній основі. За умови співробітництва некомерційних компаній та 

державного сектору ці підприємства зазнавали цілий ряд обмежень щодо 

власного бізнесу та політики отримання прибутків, завдяки чому таким 

компаніям надавались державою податкові преференції та пільги. Приватна 

економіка залучалась до реалізації завдань державних та місцевих органів 

влади через нестачу ресурсів фінансування. Необхідно зауважити на важливій 

та активній ролі німецьких банків та інших фінансових установ, які мають дуже 

велике значення в процесах з планування розвитку публічно-приватного 

партнерства. 

Німецький уряд на початку ХХІ століття усвідомив, що проекти за 

участю публічно-приватного партнерства вигідні і для держави, і для 

підприємців. Так, зацікавлені в проектах публічно-приватного партнерства 

підприємства дійшли висновку, що загальне законодавство Німеччини є 

недостатнім для подальшої реалізації публічно-приватного партнерства. Для їх 

вдосконалення у вересні 2005 року був прийнятий «Закон про прискорення 

розвитку публічно-приватних партнерств і про поліпшення правових умов для 

них». Згідно з цим законом вносились ряд змін в положення законодавства з 

податкової та бюджетної сфери, крім того змінювалось законодавство щодо 

порядку розміщень державного замовлення і фінансування будівництва 

автомагістралей за ресурси приватних інвесторів публічно-приватного 

партнерства, які тепер можуть за публічним правом, бути рефінансовані 

завдяки стягнення платні за проїзди не тільки у формі державних зборів, а й у 

формі плати за проїзди згідно норм цивільного права. З метою популяризації 

використання моделей державно-приватного партнерства були внесені також 

зміни в бюджетні закони, я саме визначалось, що розрахунок економічної 

доцільності партнерства повинен здійснюватись тепер і з позиції урахування 

розподілів ризику [135]. При цьому підвищення ефективності досягається 
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шляхом дотримання принципу життєвого циклу, правильного розподілу 

завдань і ризиків, поліпшенням механізмів стимулювання. 

Треба зауважити, що в законодавстві Німеччини відсутнє не тільки 

визначення поняття «публічно-приватного партнерства», але й будь-яка єдина 

концепція розвитку публічно-приватного партнерства на рівні країни в цілому. 

Інституційна структура органів публічної влади в сфері державно-

приватного партнерства почала формуватись лише з початку ХХІ століття, коли 

з ціллю стимулювання розвитку почали створюватись спеціальні експертні 

ради на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Після того, як в 2008 році на федеральному рівні Міністерство фінансів і 

Міністерство транспорту, будівництва та міського розвитку заснувало 

консалтингову компанію «Публічно-приватне партнерство «Партнершафтен 

Дойчланд» («ÖPP Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland»), можна 

вважати, завершився процес структурної інституалізації сфери публічно-

приватного партнерства в Німеччині. 

Цікавий досвід публічно-приватного партнерства Фінляндії, яка є одним з 

лідерів у світовому рейтингу конкурентоспроможності [391]. Уряд Фінляндії 

розглядає партнерство між державою і бізнесом як фундамент інноваційної 

економіки. В рамках публічно-приватного партнерства країна мобілізує на 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) близько 6 млрд. 

 вро щорічно (майже 1 % сукупних світових витрат на НДДКР). Причому 70 % 

цієї суми приходиться на приватний бізнес, а 30 % - на бюджети різних рівнів. 

За рахунок бюджету підтримується 23 технологічні центри і технопарк - по 

одному на кожних 225 тисяч осіб населення. При такій інтенсивній урядовій 

підтримці фінські технопарки привертають технологічних лідерів, включаючи 

концерн «Нокиа» («Nokia»), а інноваційна політика країни стала зразком для 

наслідування в міжнародному масштабі. 

У США найбільш розповсюдженими формами публічно-приватного 

партнерства є концесії на будівництво автомобільних доріг, які беруть свій 
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початок ще з XVII століття. З того часу приватний капітал відігравав значну 

роль у фінансуванні та будівництві автомобільних доріг. 

В різні періоди розвитку США, коли починав гостро відчуватись дефіцит 

бюджетних коштів на фінансування будівництва та обслуговування 

автомобільних доріг всіх рівнів підпорядкування, концесії знову ставали 

активно поширюватися як альтернатива до традиційних методів фінансового 

забезпечення державних капіталовкладень. 

Так, наприкінці ХХ століття був прийнятий на федеральному рівні закон 

США «Про змішані наземні перевезення та їх ефективність» [353], який 

встановив сучасні, законодавчо закріплені, основи використання публічно-

приватного партнерства у вигляді концесійних договорів, що створило 

сприятливу основу для приватних партнерів у проектах будівництва нових та 

реконструкції старих доріг. Наприклад, за ініціативою Федеральної 

адміністрації хайвеїв («The Federal Highway Administration») впроваджувалась 

система звільнення від сплати певного податку в якості інструмента 

приваблення приватного сектору для участі у публічно-приватному 

партнерстві. 

Завдяки цим законодавчим крокам, на федеральному рівні у 1998 році 

була запроваджена кредитна програма як додаток до Закону, у рамках якої 

надавалася федеральна кредитна підтримка для проектів, які без неї не були б 

споруджені або споруджені із значним запізненням через потенційні ризики для 

капіталовкладень, високу вартість та складність будівництва. Крім того 

визначалось, що кредитна допомога надається у формі прямої позики або 

кредитних гарантій із задекларованими найнижчими відсотками у порівнянні з 

іншими потенційними кредиторами. 

Ще одним інноваційним підходом до розвитку та впровадження проектів 

публічно-приватного партнерства було намагання об‘єднати інтереси та 

ресурси органів влади різного рівня - федерального, штатів, місцевого - для 

спорудження нових чи реконструкції старих автомобільних доріг. 
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Пропонувалось це здійснювати, насамперед, завдяки ефективному 

використанню земель навколо доріг: для транзиту транспорту, потреб розвитку 

місцевих громад, зокрема житлових масивів, які знаходилися довгий час у 

занепаді [70]. 

До основних інституційних органів, які здійснюють управління сферою 

публічно-приватного партнерства, відносяться: 

- Національна рада з публічно-приватного партнерства («National 

Council for Public-Private Partnerships»), основним завданням якої є сприяння 

залученню приватного сектору для участі в проектах публічно-приватного 

партнерства на всіх рівнях; 

- Федеральна адміністрація автомагістралей Департаменту 

транспорту США («The Federal Highway Administration of the U.S. Department of 

Transportation »), яка, практично, є ключовою структурою та уповноважена 

сприяти інституційному розвитку і просуванню публічно-приватного 

партнерства в інфраструктурній галузі; 

- Спеціальна комісія з питань публічно-приватного партнерства 

(APTA public-private partnerships Task Force) створена як структурний підрозділ 

Американської державної транспортної асоціації («American Public 

Transportation Association» ) для комплексної розробки інноваційної політики в 

цій сфері. 

У Канаді найбільшого поширення набули проекти публічно-приватного 

партнерства у енергетичній сфері. Але є багато прикладів успішних проектів 

співробітництва публічних та приватних партнерів в інфраструктурній галузі, 

які стали можливими після запровадження окремих законодавчих актів або змін 

діючого законодавства стосовно успішного розвитку публічно-приватного 

партнерства. 

Наприклад, у 1998 році у провінції Британська Колумбія були внесені 

відповідні положення у Закон про муніципалітети («Municipal Act») [321]. 

Згідно з цими положеннями: надається підтримка бізнесу у процесі реалізації 
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партнерства. Зокрема можливими методами було визначено: звільнення від 

оподаткування чи відстрочка термінів оподаткування і звільнення від інших 

платежів; надання землі під забудову за меншою ціною, чим її ринкова 

вартість; позики; надання гарантій під кредити; передача частки публічної 

власності приватному партнеру, з огляду на потреби спорудження необхідного 

об‘єкту; можливість для муніципалітету укладати контракти, які є подібними 

до контрактів приватного корпоративного права [70]. 

Прикладом сфер соціально-економічного розвитку з успішними 

проектами публічно-приватного партнерства на місцевому рівні, є проект з 

реконструкції муніципальної станції водоочищення, яка працювала на межі 

своєї пропускної спроможності й потребувала серйозної модернізації. 

Фінансування цієї модернізації муніципалітетом призвело б до повного 

вичерпання його можливостей щодо здійснення запозичень. Тому 

муніципалітет вирішив застосувати механізм створення публічно-приватного 

партнерства із приватною компанією, яка займається водоочищенням. 

Згідно з угодою про публічно-приватне партнерство, муніципалітет 

передав компанії в оренду станцію водоочищення терміном на 25 років за 

номінальну плату. При цьому муніципалітет зберіг за собою функцію 

водопостачання й розподілу, а компанія - відповідальність за її розширення, 

реконструкцію й експлуатацію. При цьому муніципалітет погодився купувати в 

компанії очищену воду за тарифами, структура яких була узгоджена шляхом 

переговорів. Згідно з угодою, компанія отримала право продавати надлишок 

води іншим споживачам [46]. 

На державному рівні основним органом, на який покладено функції 

сприяння розвитку та реалізації проектів публічно-приватного партнерства, є 

Рада Канади з публічно-приватного партнерства, основним принципом роботи 

якої є пріоритетність інтересів громадянського суспільства при здійсненні 

публічно-приватного партнерства. 
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З цієї точки зору цікавим є визначення поняття «публічно-приватного 

партнерства» у розумінні ради Канади з публічно-приватного партнерства -

спільні підприємства, що реалізуються державними і приватними партнерами, 

засноване на досвідах кожної із сторін та максимально відповідає чітко 

визначеним громадським потребам через відповідний розподіл ресурсів, ризику 

і вигод. 

Необхідно зазначити, що в канадському законодавстві дефініція 

«публічно-приватного партнерства» має особливе значення. По-перше, таке 

партнерство належить до сфери послуг держави та до інфраструктури. По-

друге, така форма партнерства передбачає розподіл ризику між партнерами. 

Проектам, які не відповідають цим двом умовам (з формальної точки зору, вони 

не вважаються проектом публічно-приватного партнерства), не буде надаватись 

підтримка Ради Канади з публічно-приватного партнерства [224]. 

Як країна, в якій в минулому діяла соціалістична планова економіка та всі 

підприємства належалі Китайській Народній Республіці, дуже цікавий досвід 

Китаю. 

За останні роки в Китаї сталися значні зрушення в економічній сфері, на 

теперішній час Китай став важливим партнером у світовій політиці і економіці, 

планова економіка поступово перейшла на ринкові основи, країна 

перетворилась з традиційно-аграрної в індустріальну. Не дивлячись на те, що 

публічно-приватне партнерство є найважливішлю ціллю політики Китаю в 

сфері інфраструктурного розвитку та в системі послуг, на думку деяких 

китайських дослідників [361], навіть на даний час публічно-приватне 

партнерство розглядають, здебільшого, як додатковий спосіб фінансування 

зазначених проектів, а не як ефективний механізм співробітництва між 

державними і приватними партнерами. 

Через те, що в Китаї не існує закону про публічно-приватне партнерство, 

правове регулювання здійснюється на підставі цілої низки нормативно-

правових актів. 
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Держуправління сферою публічно-приватних партнерства здійснюється 

Національною комісією з розвитків та реформування Китайської Народної 

Республіки [364], основними функціями якої є розробка та практичне 

проведення державної політики соціально-економічного розвитку, дослідження 

тенденцій економічного та соціального розвитку і надання рекомендацій на 

підставі проведених досліджень, прведення аналізу та узагальнень фінансової і 

податкової ситуації в країні, розвиток та координування реформування 

економічної системи, розробка цілісної державної політики в промисловій 

сфері, взаємодія розвитку економічних систем регіонів держави, координування 

політики в сфері соціального та економічного розвитку, крім того, організація 

розробки політики з соціального розвитка в наступних областях: охорона 

здоров‘я, наука, освіта і культура [364]. 

Для наукових досліджень та координації співробітництва органів 

державної влади, підприємцями та вченими в сфері публічно-приватного 

партнерства було започатковано Китайський центр досліджень політики 

держави - науковий центр Нацкомісії з розвитку та реформуванню Китайської 

Народної Республіки [324]. 

З найближчих сусідів досить цікавий досвід Словаччини, в якій досить 

успішно реалізуються проекти публічно-приватного партнерства, переважно, в 

будівництві доріг та мостів. Високі результати були досягнуті завдяки багатьом 

факторам, основними з яких є створення достатньо привабливих умов 

фінансування проектів публічно-приватного партнерства міжнародними 

фінансовими інститутами та спрощення процедури переходу права власності на 

земельні ділянки в рамках здійснення цих проектів. Питання координації на 

розвитку програм публічно-приватного партнерства покладено на Департамент 

по проектам публічно-приватного партнерства при Міністерстві фінансів 

Словаччини, який активно співпрацює із Словацькою асоціацію з проектів 

публічно-приватного партнерства [388], заснованою спільно з приватними 

компаніями. 
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У Чехії, не дивлячись на те, що офіційно такі проекти до травня 2010 року 

не були визначені як публічно-приватне партнерство, є низка успішно 

реалізованих проектів у транспортній та енергетичній сферах, сфері охорони 

здоров‘я. Основою успіху їх реалізації можна назвати чітке розмежування 

етапів на структуровані складові; надання можливості, на законодавчому рівні, 

максимально спростити адміністративні процедури та мінімізувати 

бюрократичний вплив; забезпечення прозорості відбору приватних компаній 

для участі в проектах. При цьому їх фінансування здійснюється, найчастіше за 

рахунок позикових коштів банків та інших фінансових установ на пільгових 

умовах. Активно використовуються фінанси європейських фондів; деякі 

проекти оплачуються за допомогою випуску боргових цінних паперів, рідше - 

за рахунок коштів приватного партнера. Що стосується суб‘єктів реалізованих 

проектів публічно-приватного партнерства, то на боці публічного партнеру 

можуть виступати як державні органи, так і державні компанії. 

Значні державні програми щодо сприяння партнерству з приватним 

сектором існують в Ірландії, Нідерландах, Італії, Швеції, Новій Зеландії. У 

Японії прецеденти запровадження публічно-приватного партнерства існують, 

зокрема, у сфері будівництва концесійних автомагістралей тощо. 

Окрім США та Франції, концесії на будівництво доріг набули поширення 

в Канаді, Іспанії, Ісландії, Хорватії, Великобританії, Фінляндії, Іспанії, 

Португалії та ін. У рамках цих проектів було запропоновано два підходи до 

створення партнерства: перший через безпосередню плату, при якій приватні 

концесіонери несуть відповідальність за фінансування та безпосереднє 

будівництво доріг, їх утримання, а взамін беруть плату з користувачів, а 

держава чи органи місцевого самоврядування звільняються від витрачання 

бюджетних ресурсів на потреби зведення автомагістралей. А другий - через 

опосередковану плату, механізм реалізації якого полягає в тому, що приватні 

концесіонери несуть відповідальність за фінансування та безпосереднє 

будівництво доріг, їх утримання, однак не беруть плати з користувачів. При 
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цьому держава поетапно надає компенсацію інвесторам, рівень якої залежить 

від кількості споживачів концесійної магістралі. 

У 2015 році загальна вартість укладених угод публічно-приватного 

партнерства в  вропейському союзі склала 15,6 млрд. євро (рис. 1.1), що на 

17% нижче у порівнянні з 2014 роком (18.7 млрд. євро). Значно знизилась 

загальна кількість укладених угод публічно-приватного партнерства, в 2015 

році фінансово закрилось лише 49 порівняно із 82 угодами у 2014 році. При 

цьому середній розмір угоди збільшився до 319 млн. євро (229 млн. євро в 2014 

році). У 2015 році було закрито лише 5 великих угоди (11 в 2014 році) 

загальною вартістю 9,6 млрд. євро, що становить близько 62% від загальної 

ринкової вартості всіх закритих у цьому році угод. 

На рисунках 1.2 та 1.3 наведені дані по розподілу європейських країн за 

загальною вартістю і кількістю укладених угод публічно-приватного 

партнерства в 2015 році. 

У 2015 році Туреччина була найбільшим ринком публічно-приватного 

партнерства в  вропі з точки зору загальної вартості проектів в цілому - 9,2 

млрд. євро(3,5 млрд. євро в 2014 році), і другою за кількістю проектів із сімома 

закритими угодами (3 у 2014 році). 

Великобританія залишилася найактивнішим ринком за кількістю 

проектів; в цілому було закрито 15 угод публічно-приватного партнерства (24 у 

2014 році). Крім того Великобританія також була другою за загальною вартістю 

угод - 2,4 млрд. євро (6,6 млрд. євро у 2014 році). 
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Рис.1.1. Загальна вартість та кількість укладених угод публічно-

приватного партнерства в  вропі в 2005-2015 роках (розроблено автором за 

матеріалами [333]) 

 

 

Франція у 2015 році була третьою країною в  вропі за загальною 

вартістю угод публічно-приватного партнерства (1,2 млрд. євро), що відбулось 

завдяки самій великій угоді країни – будівництво порту «Calais and Boulogne-

sur-Mer port». 

За кількістю укладених угод публічно-приватного партнерства в 2015 за 

Великобританією та Туреччиною ідуть Німеччина і Франція (по п'ять угод у 

кожній країні) і Нідерланди (чотири угоди). Десять країн  вропи закрили, 

принаймні, по дві угоди (у порівнянні з 11 країнами в 2014 році) і 12 країн 

закрили по одній угоді (13 у 2014 році). Слід зазначити, що Фінляндія вперше з 

2011 року закрила угоду публічно-приватного партнерства (концесійна угода з 

будівництва автостради «Hamina-Vaalimaa E18 motorway»). 
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В 2015 році сфера транспортної інфраструктури залишалася найбільшою 

в вартісному вираженні с сумою угод публічно-приватного партнерства більш 

ніж 9 млрд. євро, що становить близько 60% від загальної ринкової вартості 

проектів (рис.1.4). Але, кількість угод у сфері транспортної інфраструктури 

(рис.1.5), які були закриті в 2015 році значно зменшилася (12 угод у порівнянні 

з 23 угодами в 2014 році). 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. Загальна вартість укладених угод публічно-приватного 

партнерства в  вропі в 2015 році по країнам (розроблено автором за 

матеріалами [333]) 
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З точки зору кількості угод публічно-приватного партнерства сфера 

освіти у 2015 році була найбільш активною із закритими 15 проектами (14 

проектів у 2014 році). 

 

 

 

 

Рис.1.3. Загальна кількість укладених угод публічно-приватного 

партнерства в  вропі в 2015 році по країнам (розроблено автором за 

матеріалами [333]) 

 

 

 

Крім того, у 2015 році, як і протягом останніх кількох, років, 

продовжилась тенденція зростання загальної вартості угод в сфері охорони 
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здоров'я. Незважаючи на те, що кількість проектів, які досягли фінансового 

закриття, знизилася до10 (15 у 2014 році), сукупна вартість зросла майже в два 

рази в порівнянні з попереднім роком і склала 4,2 млрд. євро (2,2 млрд. євро в 

2014 році). Аналітики пов‘язують це з двома дуже великими проектами в сфері 

охорони здоров'я в Туреччині. 

У сфері публічних послуг, таких як державні установи та адміністративні 

будівлі, кількість угод публічно-приватного партнерства, які досягли 

фінансового закриття в 2015 році залишилась такою ж, як і в попередньому 

2014 році (7 угод). Загальна вартість угод незначно знизилася (612 млн. євро в 

2015 році в порівнянні з 661 млн. євро в 2014 році). 

Суттєве зниження зазнала сфера охорони навколишнього середовища. 

Відбулось значне скорочення кількості закритих угод (з 13 в 2013 році, сім у 

2014 році до двох у 2015 році) та різке зниження загальної вартості цих угод. 

Як видно з попереднього аналізу, транспорт являє собою однин із 

класичних секторів, в розвиваються різні форми публічно-приватного 

партнерства. На думку автора, дві обставини спричинили популярність 

механізмів реалізації публічно-приватного партнерства в транспортній галузі, а 

саме: 

- сфера транспорту є, в першу чергу, засобом у реалізації економічних 

процесів та забезпеченні сталої життєдіяльність у суспільстві. З огляду на це, 

транспортні проекти мають одне із найважливіших соціально-економічних 

значень, що, в свою чергу, призводить до втрати інтересу до співробітництва у 

частини можливих партнерів; 

- сфера транспортної інфраструктури належить до капіталомістких 

галузей, через що виникають значні затрати у фінансуванні початкових етапів 

проектів. 

Реалізація публічно-приватного партнерства в таких сферах як 

громадський транспорт, порти, аеропорти може мати форму концесії на 

управління або експлуатацію вже існуючих інфраструктурних об‘єктів на 
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конкретний період часу. Світова практика свідчить, що механізм концесії 

(схема «побудував-використовуй-передай», інші форми публічно-приватного 

партнерства з представниками приватного сектору) здатен приносити великі 

вигоди завдяки покращення якісних показників в обслуговуванні та знаходить 

реальну підтримку представників держави. Саме цей факт дозволяв на рівні 

законодавства розподіляти між державими органами та приватними партнерами 

систему їх прав, відповідальності і ризиків при здійсненні проектів у 

транспортній інфраструктурі. 

Як уже зазначалося вище, у національних економіках застосовується різні 

ціла низка форм співробітництва державних органів і приватних партнерів в 

галузі інфраструктури у вигляді приватизації, концесійних проектів, 

контрактної системи, лізингу та інших. Аналіз світової практики останніх років 

свідчить, що реалізація інвестпроектів найчастіше відбувається у вигляді 

концесійних угод. Обмеженість фінансових можливостей державних органів 

спонукає до реалізації саме концесійних проектів, що дозволяє користуватись 

приватним капіталом при фінансуванні і реалізації довгострокових 

інвестпроектів в інфраструктуру. 

Стратeгія концeсійних угoд нe є універсальнoю для всiх типiв 

iнфраструктурних прoектів. Їх пoрівняльна ефективнiсть зрoстає при 

немoжливості приватизацiї з сoціально-екoномічних причин, при неoбхідності 

знaчних пoчаткових інвестицiй в прoект, за нaявності великoго пoтенціалу для 

еконoмії ресурсiв на етапaх будiвництва тa експлуатацiї, а такoж при 

можливoсті пoкриття чaстини інвестицiйних витрaт зa рахунoк кінцевих 

кoристувачів. 

Багаторічна практика дозволила розробити універсальні методи 

залучeння приватних капіталів до реалiзації iнвестиційних iнфраструктурних 

проектiв. Iснує чималo труднoщів і бар'єрiв пo освoєнню концесiй, прискорених 

впроваджень і рoзвитку залізничнoї галузi. Так, розробка типової форми 

концесійного договору повинна зважати на низку правових обмежень щoдо 
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викoристання iнфраструктури залiзниць, забезпечувати недискримінаційний 

доступ транспoртних кoмпаній дo інфраструктурних об‘єктів; прийнятні з 

позиції громади і перевізників рівні тарифiв нa пoслуги; «нетранспортні» 

проектні вигоди. Важливе значення відіграють розподіли усіх важливих ризикiв 

між держaвним і привaтним сектoрами на різних етапах реалізації прoектів в 

угодах концесії. Між тим, не зважаючи на інші значні параметри проектів 

важливо досить детально визначити положення щодо обов'язків і 

відповідальностей сторін концесійних угод. 

Згідно експертних оцінок та, враховуючи складність процесів розробок 

концесійної угоди і фінансових моделей проекту будiвництва та рoзвитку 

інфраструктурних об‘єктів на основі механізмів публічно-приватного 

партнерства, використання концесійних угод нa залізничнoму транспoрті 

виправданo при запровадженні вeликих прoектів з oбсягом інвестицiй нe мeнше 

ста мільйонів дoларів СШA. 

Оснoва реалізації проектів концесії полягає в поєднанні акціонерних і 

позикових капіталів, частка яких залежить від конкретних проектів та 

особливостей країн, саме це відрізняє такі проекти від, фінансуємих за рахунок 

бюджетів чи кредитних ресурсів, традиційного державного інвестиційного 

проекту. Частина акціонерного капіталу максимально дорівнює п‘ятій частині 

від всього капіталу. 

З метою успішної та ефективної реалізації проектів публічнo-приватнoго 

пaртнерства (концесія, довгострокова оренда, інші), зазвичай, передбачають 

наступні кроки: 

- концепція та стратегія публічнo-приватнoго пaртнерства в транспортній 

сфері; 

- нормативно-правова база застосування механізму публічнo-приватнoго 

пaртнерства; 

- система управління та організаційно-економічна модель публічнo-

приватнoго пaртнерства в транспортній сфері; 
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- гарантія прaв і відповідaльності учaсників великих проектів публічнo-

приватнoго пaртнерства з природоохоронної та екологічної точки зору; 

- система комунікації із громадянським суспільством щодо обговорень 

проекту, який реалізуюється у формі публічнo-приватнoго пaртнерства. 

В Табл. 1.1 наведено найбільші проекти публічно-приватного партнерства 

у транспортній інфраструктурі з точки зору обсягів фінансування. 

 

 

Таблиця 1.1 

 

Найбільші (за обсягом фінансування) проекти публiчно-приватного 

партнерства у транспортній інфраструктурі 

 

Країна, назвa прoекту, 

пoтужність 

(прoтяжність) 

Транспoртна 

інфраструктура 

Схеми 

фінансування, 

інструменти 

Ризики проектів 

1 2 3 4 

Прoект «Мaглев», 

Німеччинa. 

Пасажирoпотік – 12 

млн. чoл. 

Швидкiсна 

залiзниця 

Публiчно-

приватнe 

партнерствo, 

рoзподіляючи 

фінансoві 

кoшти. 9,8 млрд. 

нiмецьких марoк 

Фінансoві 

ризики 

перeвитрат, 

пoлітичні 

ризики прoекту 

Прoект – тунель під 

Ла-Маншем. 

Пасажиропoтік – 15,9 

млн. чoл. 

Підвoдний 

тунeль 

Кoнцесія на 55 

рoків, 46,5 млрд. 

фунтiв 

стерлiнгів 

 

Фінансoві 

ризики 

перeвитрат 
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Продовження табл.. 1.1 

1 2 3 4 

Систeма платних 

автoдоріг у Францiї. 

Прoтяжність – 6700 км. 

Автомoбільні 

дорoги 

Декількa 

публічнo-

привaтних 

кoнцесій, 12 

млрд. дoларів  

Прoект 

здiйснюється 

бeз урахувaння 

мoжливого 

збiльшення 

вантажопoтоку 

North-South Expressway 

в Малайзії. 

Прoтяжність – 1000 км. 

Автомoбільні 

дорoги 

Публічнo-

приватна 

кoнцесія, 1,6 

млрд. дoларів 

Перевитрата 

кoштів і 

oптимістичні 

прoгнози 

дорoжнього 

руху 

Китай, 

 «Гoлмуд-Лхасa».  

Протяжність – 1118 км. 

Залізничні дoрги 
13,9 млрд. 

юаней 

Високі вимoги 

до безпеки, 

технолoгічні 

ризики 

кoнструкцій 

Вантaжна зaлізниця 

«Мельбурн-Брісбен», 

Прoтяжність – 1800 км. 

Залізничні 

дорoги 

1,4 млрд. астрал. 

дoларів 
-- 

 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [404]. 
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Частки участей інвесторів в фінансування проекту публічнo-приватнoго 

партнерства змінюється залежно від типів об'єкту такого фінансування. 

Витрати приватних інвесторів на будівництвo аеропортів (близько 70% від 

фінансування проектів) і автoмобільних дoріг (понад 60% від загального oбсягу 

фінансування) є найбільшим. Разом з тим фінансування мостів, тунелів та 

залізниць у розвинених країнах відбувається головним чином за участю 

державних ресурсів (табл. 1.2). 

 

 

Таблиця 1.2 

Частка участі інвесторів в кaпітальних витрaтах в успішнo зaвершених 

проектaх публічнo-привaтного пaртнерства за гaлузями 

 

Гaлузь реaлізації прoекту 

 

Кaпітальні 

витрaти, 

млн.дoл. 

Кoшти 

інвестoра, 

млн.дoл. 

Чaстка учaсті 

інвестoра в 

кaпітальних 

витрaтах, % 

1 2 3 4 

Гoтелі 3 571 1 459 41 

Аерoпорти 452 318 70 

Мoсти та тунeлі 6 790 1833 27 

Обoрона 7586 61 1 

Oсвіта 7 209 2 531 35 

Охoрона здoров‘я  8 617 2 874 33 

Іннoваційні технoлогії 884 249 28 

Лeгке назeмне метрo 6 233 2 200 35 

В‘язницi 1195 0 0 

Зaлізниця 3623 759 21 



74 

 

Продовження табл.. 1.2 

 

1 2 3 4 

Автомoбільні дорoги 44 611 27 172 61 

Вуличнe oсвітлення 2 521 667 26 

Кoмунальне госпoдарство 227 0 0 

Викoристання відхoдів 689 689 100 

Водoочисні спoруди 3 567 300 8 

РАЗОМ 97 777 41 134 42 

 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [404]. 

 

З практичної точки зору, дуже важливо проаналізувати проблеми 

запровадження прoектів публічнo-приватнoго пaртнерства у транспортній 

інфраструктурі, які виникали при їх реалізації у інших країнах. 

Випадки перевитрати ресурсів та незначні прибутки (нижче ніж 

очікувались) зазвичай призводять до сумнівів щодо життєздатності проектів та 

стають перешкодою економічного зростання. Наприклад, витрати будівництва 

тунeлю пiд Лa-Мaншем перевищело 80% і спричинило банкрутство низки 

підприємств, витрати при фінансуванні були перевищені на 140% ніж 

прогнозувалось, а дoходи склaли мeнше полoвини oчікуваних. За висновками 

експертів головна причина перевитрат полягала в недостатності реaлізму в 

почaтковій oцінці вартoсті. 

Найчастіше в проектах недоoцінюється тривaлість і вaртість зaтримок, 

неперeдбачені витрaти, нe врахoвуються в нaлежній мiрі змiни в технiчних 

вимoгах дo прoекту і дизaйну, так сaмо як і геолoгічний ризик, ігнoруються 

змiни вaлютних курсів, вaртість відчужeння і вимoги безпeки і зaхисту 
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навкoлишнього середoвища. Крім тoго, багaто прoектів містять великий 

відсоток високо ризикованих інноваційних технологій. 

Причини перeвищення запланoваних витрaт можуть бути різні. Так 

головна причина перевитрати фінансових ресурсів у будівництві тунeлю під 

Лa-Мaншем була зміна вимог бeзпеки. У скандинавському проекті «Міст 

«Великий Бельт» бюджет зріс через екологічні проблеми і аварії, викликані 

повенями і пожежами. А проект «Міст-тунель «Ересунн» виявився дорожчим, 

ніж планувалося, через необхідність вбудувати великий новий 

інфраструктурний проект в густoнаселений Кoпенгаген. 

Екологічні і соціальні наслідки проектів, необхідно зауважити, доволі 

частo ігноруються. Скандинавські засновники проектів «Міст «Великий Бельт» 

та «Міст-тунель «Ересунн» спочатку проігнорували (або зменшили) значення 

еколoгічних нaслідків від реалізaції цих прoектів, aле, в кінцевoму рaхунку, 

були змушені під впливом екологічних організацій та груп громадського 

протесту включити ці питання до порядку денного. 

Проведений аналіз дозволяє наголосити на низці причин, що 

спричиняють проблемні ситуації: 

- відсутність сформованої певної концепції розвитку проектів 

інфраструктури в переважній більшості країн; 

- відсутність відповідної інституційної структури; 

- недостатнє залучення широких прошарків представників 

громадянського суспільства; 

- недостатня ясність при визначенні ролі урядів та партнерів 

співробітництва. 

В крaїнах «Вeликої сiмки» лiдируючими гaлузями зa кількiстю успiшно 

реалізoваних публічнo-привaтних прoектів є охoрона здoров'я, oсвіта, 

будівництвo дoріг. Для України найбільш важливим є аналіз успішно 

завершених прoектів публічнo-приватнoго пaртнерства в розвинених країнах 

(Австрії, Бельгії, Данії, Австралії, Ізраїлі, Ірландії, Фінляндії, Іспанії, 
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Португалії, Греції, Південній Кореї, Сінгапурі). Проведений аналіз засвідчує, 

що транспортна інфраструктура займає лідируючу позицію серед галузей за 

показниками використання публічно-приватного партнерства (друга і третя 

позиція належить освіті та охороні здоров'я). 

Країни з перехідними економіками, так як країни, що рoзвиваються 

мають наступну закoномірність реалізації прoектів публічнo-приватнoго 

пaртнерства: чим дaлі крaїна відстaє зa рiвнем свoго рoзвитку вiд рiвня крaїн 

«Вeликої сiмки», тим бiльше прoектів публічнo-приватнoго пaртнерства 

рeалізується з будiвництва дoріг, тунeлів і мoстів, аерoпортів. Щo стoсується 

Укрaїни, тo пріoритетність тaких прoектів пoяснюється не відстaванням від 

крaїн «Великoї сiмки», а неoбхідністю фoрмування інфрaструктурної оснoви 

власнoї теритoрії. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що як 

ступінь поширеності, так і секторальна структура застосування проектів 

державно-приватного партнерства в різних країнах світу дуже різниться. Проте 

можна констатувати, що в основному це сфери суспільного виробництва, які 

визначають рівень та якість життя населення. При цьому контролюючі та 

регулюючі функції у сфері державно-приватного партнерства від імені держави 

можуть здійснюватися чи профільними міністерствами й відомствами, чи 

спеціально уповноваженими органами. А спеціальні агентства можуть 

створюватися державою для кожної галузі, в якій розвиваються партнерства, 

головним чином концесії. Наприклад, у Польщі створені відповідні 

інституціональні структури окремо для автомобільних, залізничних доріг, 

електроенергетики, лісового господарства та ін.   ряд країн, в яких створюється 

єдиний агентський орган для всіх або для більшості секторів економіки, як, 

наприклад, у Сербії. 

У розвинутих країнах державне регулювання партнерських відносин із 

бізнесом організовано по крупним міжгалузевим комплексам, що включають 

групи взаємопов‘язаних галузей. В якості таких комплексів можуть виступати: 
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паливно-енергетичний, транспортний, комунальне господарство. При цьому не 

створюються спеціальні агентські структури з регулювання партнерських 

відносин. Специфічні функції регулювання та контролю виконуються 

відповідними міністерствами й відомствами або створюваними ними 

структурами. В країнах  вропейського Союзу окремими аспектами державно-

приватного партнерства відають міністерства економіки, фінансів, окремі 

інфраструктурні міністерства, міністерства регіонального розвитку, оборони, 

внутрішніх справ, освіти та охорони здоров‘я. В США цими питаннями 

займаються міністерства економіки, фінансів, оборони, в Канаді - міністерство 

фінансів, а в Австралії - міністерство провінцій [56]. 

Проведений вище аналіз міжнародного досвіду державного управління 

сферою публічно-приватного партнерства підтверджує тезу, що її інституційна 

структура залежить від поточного економічного та політичного стану країни, 

пріоритетів розвитку держави і, як наслідок, від рівня децентралізації 

державної влади. 

З інституційної точки зору, в залежності від об‘єму передачі державою 

повноважень по регулюванню даної сфери можна класифікувати країни 

наступним чином [224]: 

- з окремим державним органом виконавчої влади (міністерство, 

агенція тощо), наприклад, Національна комісія з розвитку та реформ КНР; 

- з окремим підрозділом в державному органі виконавчої влади, 

наприклад, відділ з питань політики у сфері державно-приватного партнерства 

у складі Казначейства Об‘єднаного Королівства. Україна відноситься саме до 

цієї групи, так в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 

створений Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку 

державно-приватного партнерства; 

- з експертною консультативною радою, наприклад, Національна 

рада з державно-приватного партнерства у США; 
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- з державною корпорацією, такою, як корпорація «Партнерства 

Британська Колумбія» в Канаді; 

- з приватною (державно-приватною) корпорацією, наприклад, 

німецька компанія «Державно-приватне партнерство «Партнершафтен 

Дойчланд» («ÖPP Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland»). 

Необхідно зазначити, що в сфері публічно-приватного партнерства на 

сучасному етапі розвинені країни дотримуються політики постійного 

удосконалення механізмів взаємодії та інституційної структури. На нашу 

думку, спостерігається тенденція трансформації органів державного управління 

з притаманними їм регуляторними та управлінськими функціями  в експертні 

(дорадчі) органи з консультативними функціями та мінімумом своєї фінансової 

та практичної участі в проектах. 

Розглядаючи світову практику застосування публічно-приватного 

партнерства слід наголосити на існуванні також і наднаціональних 

(міжнародних) проектів. В першу чергу, іде мова про соціально орієнтовані 

проекти, метою яких є боротьба з глобальними проблемами та викликами, 

такими як голод, бідність, захворювання тощо. Фінансування, розробка і 

впровадження таких проектів публічно-приватного партнерства може 

відбуватись в різних формах і з різними партнерами. Представниками подібних 

організацій є міжнародний фонд «Глобал Вотер» (Global Water Fund) [340], 

який опікується гуманітарними проектами поставками питної води 

найбіднішим країнам світу та питаннями голоду в цілому. Ще одним 

прикладом таких об‘єднань можна назвати міжнародну організацію 

«Глобальний альянс з вакцин та імунізації» (The GAVI Alliance - Global Alliance 

for Vaccines and Immunisation) [390], партнерами якої є дві агенції ООН, такі як 

ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) та ЮНІСЕФ (Дитячий фонд 

ООН), Світовий банк, приватні та державні фармацевтичні компанії з різних 

країн, національні та міжнародні науково-дослідні центри, Фонд Білла і 

Мелінди Гейтс,цілий ряд інших міжнародних та приватних учасників. 
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Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що відбувається 

також постійний інституційний розвиток і трансформація державних органів та, 

взагалі, державної політики в сфері публічно-приватного партнерства. 

Ключовою тенденцією цих змін, на думку автора, необхідно зазначити саме 

мінімізацію управлінської та фінансової участі держави у реалізації проектів. 

Таким чином, досвід розвинутих країн світу свідчить про те, що 

партнерські відносини держави та приватного бізнесу призводять до 

ефективного об‘єднання інтересів влади, бізнесу, науки, освіти та суспільства, а 

також різних ресурсів у певну систему, що направлена на розв‘язання 

стратегічних задач розвитку країни. 

Така інтеграція різноманітних чинників розвитку в певному ступені 

виступає передумовою для активної участі в реалізації проектів, що направлені 

на підвищення конкуренто - спроможності економіки країни не тільки органів 

державного управління та місцевого самоврядування, але й зацікавлених 

господарюючих суб‘єктів з сфери приватного бізнесу, науки, освіти та 

громадянського суспільства, в цілому, які в сукупності несуть відповідальність 

за повноцінний економічний та соціальний розвиток країн на віддалену 

перспективу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Доведено, що, завдяки застосуванню інституційного підходу до 

дослідження механізмів взаємодії громадянського суспільства, влади та бізнесу, 

ключовою сутністю процесів економічної та соціальної трансформації на 

сучасному етапі розвитку є модернізація та виникнення нових форм спільної 

власності та, пов'язаних з нею, базових соціально-економічних інститутів. Це, в 
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свою чергу, веде до виникнення нових інституційних форм, в першу чергу, 

таких як публічно-приватне партнерство, які відповідають як базовим, так і 

додатковим по відношенню до них соціальних та економічних інститутів. На 

підставі цього запропоновано головним завданням сучасних реформ визначити 

саме побудову прогресивної конфігурації оновлених інституційних форм 

ринкового характеру. 

2. Здійснено аналіз інституційного середовища складних взаємозв'язків 

між суспільством та економікою на сучасному етапі розвитку, що свідчить про 

подальше поглиблення процесів соціалізації економіки через корекцію 

пріоритетів економічної системи, їх безпосередню орієнтацію на 

загальносуспільні цінності та забезпечення безперервного й стабільного 

економічного зростання. Соціалізація економічних процесів призводить до 

широкого усвідомлення, що громадянське суспільство з його здібностями та 

потребами уособлює мету функціонування та розвитку економічної системи. І, 

саме, публічно – приватне партнерство є найбільш перспективною формою для 

розвитку конструктивного діалогу між державою, бізнесом та інститутами 

громадського суспільства. Сутність відносин в рамках публічно-приватного 

партнерства полягає в тому, що на відміну від інших форм взаємозв'язку 

держави, бізнесу та інститутів громадського суспільства, таке партнерство 

являє собою форму спільної участі в проектах задля отримання соціально-

економічного ефекту з одного боку та, орієнтованих на перерозподіл між 

учасниками завдань, відповідальності, ризиків та прибутку, з іншого. 

3. Розглянуто сутність поняття «публічно-приватне партнерство», 

виходячи з того, що воно не визначається в жодному законодавчому акті 

України. Крім того, як свідчить проведене дослідження, визначене в 

законодавстві України поняття «державно - приватного партнерства» є значно 

звуженим. А аналіз досвіду багатьох країн, міжнародних фінансових 
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організацій та досліджень щодо визначення поняття «публічно-приватне 

партнерство» дозволяє зробити висновок, що зазначена дефініція не має 

єдиного системного трактування. Визначено, що всі тлумачення мають ряд 

схожих загальних ознак при значній специфіці трактування кожним 

дослідником або організацією. Це залежить, в першу чергу, від рівня розвитку 

економіки країни та регіону в цілому, а саме від законодавчої та нормативно-

правової бази, адміністративної структури і функцій органів влади, пріоритетів 

економічної політики. Наголошується, що існує ще одна залежність у 

визначеннях сутності зазначеного поняття, не менш важлива за залежність від 

економіки, – це поточний рівень розвитку громадянського суспільства. 

4. На підставі проведеного дослідження та порівняльного аналізу сутності 

поняття «публічно-приватне партнерство» запропоновано наступне авторське 

визначення поняття «публічно-приватне партнерство» в вузькому та широкому 

смислах. У вузькому смислі пропонується визначити публічно-приватне 

партнерство як комплексний інституціональний інструмент забезпечення 

оптимального використання наявного потенціалу суспільства шляхом 

консолідації ресурсів держави, приватного капіталу та громадянського 

суспільства. У широкому смислі публічно-приватне партнерство це 

комплексний механізм взаємодії органів державної влади або місцевого 

самоврядування, приватного партнера та громадянського суспільства на основі 

об‘єднання ресурсів та розподілу ризиків, метою якого є забезпечення 

фінансування, створення і експлуатація суспільно значущих об‘єктів на 

довгостроковій основі. 

5. Проведено детальний аналіз укладених за останні роки угод публічно-

приватного партнерства в  вропейському союзі та світі за основними 

показниками, в тому числі, за сферами застосування, та визначено, що сфера 

транспортної інфраструктури залишається як самою найбільшою в вартісному 
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вираженні. Визначені обставини, завдяки яким стратегічними визначаються, 

саме, проекти публічно-приватного партнерства: по-перше, більшість 

транспортних проектів має важливе соціально-економічне значення, що не 

викликає велику зацікавленість у потенційних інвесторів та громадянського 

суспільства; по-друге, транспортна інфраструктура - капіталомістка галузь, у 

зв'язку з чим фінансування початкового етапу досить затратно. 

6. З метою підвищення якісного рівня проектів публічно-приватного 

партнерства в Україні, проаналізовано та виділено проблеми реалізації проектів 

у транспортній інфраструктурі в інших країнах, а саме: недолік реалізму в 

початковій оцінці вартості, що приводить до перевитрати коштів; недооцінка 

тривалості і вартості затримок, непередбачені витрати; не врахування 

можливих змін в технічних вимогах до проекту, геологічні ризики, ігнорування 

змін валютних курсів, вартості відчуження, вимог безпеки і захисту 

навколишнього середовища; соціальні наслідки проектів тощо. 

7. Здійснено систематизацію законодавчої бази розвинутих зарубіжних 

країн, яка регулює питання публічно-приватного партнерства, та визначено 

наступні тенденції її удосконалення: створення механізмів пільгового 

оподаткування (часткового звільнення від оподаткування); стандартизація угод; 

максимальна публічність та прозорість проектів на законодавчому рівні; 

передача істотної частки ризиків приватному партнеру; спрощення 

адміністративних та бюрократичних процедур; мінімізація управлінської та 

фінансової участі держави у реалізації проектів; трансформація органів 

державного управління з притаманними їм регуляторними та управлінськими 

функціями в експертні та дорадчі органи з консультативними функціями та 

мінімумом практичної та фінансової участі у проектах. Наголошено, що в сфері 

публічно-приватного партнерства на сучасному етапі розвинені країни 

дотримуються політики постійного удосконалення механізмів взаємодії та 
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інституційної структури. На нашу думку, спостерігається тенденція мінімізації 

управлінської та фінансової участі держави у реалізації проектів, трансформації 

органів державного управління з притаманними їм регуляторними та 

управлінськими функціями в експертні (дорадчі) органи з консультативними 

функціями та мінімумом своєї фінансової та практичної участі в проектах. 
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POЗДIЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ 

ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ 

 

 

2.1. Методологічні основи дослідження державного управління 

публічно-приватним партнерством в сучасних умовах розвитку економіки 

 

На думку автора, одним з актуальних завдань сучасної науки у сфері 

державного управління є формування методологічних основ досліджень 

механізмів публічно-приватного партнерства. Це, в свою чергу, дозволить 

фундаментально розглянути тенденції та протиріччя соціально-економічних 

процесів в цьому секторі економіки, пояснити їх причини та передбачати 

наслідки. 

Для розуміння сутності публічно-приватних партнерств з точки зору 

методології необхідно почати з розгляду та аналізу основних існуючих 

економічних теорій. 

З точки зору нашого дослідження, цікавий досвід перших представників 

економічного лібералізму, якими можна вважати меркантилістів та фізіократів, 

наукові дослідження яких були здійснені у 16-18 сторіччях у  вропі в період 

формування окремих націoнальних ринків і розвитку міждержавних зв‘язків. 

Представники меркантилістів вбачали, що основним завданням держави  

є протекціонізм в зовнішній торгівлі, тобто підтримка виробників на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. Меркантилістів цікавило збільшення 

багатства не стільки в окремих людей, скільки в державі загалом. Реалізацію 

цього вони бачили в проведенні державою цілеспрямованої протекціоністської 

зовнішньоторговельної політики [297]. 
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Яскравим прикладом впливу їх ідей на розвиток економіки і держави в 

цілому є Франція кінця 17 століття, коли вона стала торговельно-промисловою 

державою (з аграрної) на, почалось будівництво доріг і каналів, почала 

розвиватись оброблювальна промисловість. 

Фізіократи, ґрунтуючись на досягнутих при меркантилістах здобутках в 

економічній сфері, наполягали, що необмеженість дій природних законів 

(насамперед, свободної торгівлі) служать суспільним благам, виступаючи за 

незалежність сфери підприємництва від держави та конкуренцію. Наприклад, 

А. Тюрго наголошував на необхідності позбутися державного впливу на 

торгівлю, порівнюючи таке втручання із «забезпеченням всіх дітей, які можуть 

впасти, подушками». Він був настільки палким прибічником скорочення витрат 

держави, що навіть витрати на інфраструктурні проекти (як прокладка доріг 

між французьськими містами і провінціями) пропонував розподіляти між їх 

споживачами, особливо землевласниками, чим накликав на себе роздратування 

ряду представників еліти [32]. 

Французький представник фізіократів Ф. Кене, будучи противником 

втручання держави в промисловість, був водночас прихильником її участі в 

розвитку інфраструктурної сфери (в першу чергу, це рівень місцевих влад) 

[145]. 

Вперше комплексно обґрунтував основи економічного і політичного 

лібералізму Адам Сміт у своїй праці «Дослідження про природу і причини 

багатства народів» [255, с. 165-187]. У класичному економічному лібералізмі 

він приділяв увагу важливим соціальним проблемам, господарській ролі 

держави. Крім того, Сміт вважав державу гарантом свободи дій, приватних 

ініціатив для тих, що створюють багатства суспільства, незалежним 

індивідуальним господарським агентам. На його переконання, вільне поєднання 

й наявність конкурентної боротьби приватних інтересів будуть приносити 

велику суспільну користь і матимуть набагато кращі результати, аніж державне 
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втручання. Остання покликана лише гарантувати конкурентні умови, а в 

обмеженні самої конкуренції і є, як він вважав, інтереси підприємців. 

Сміт визнавав можливості необхідного втручання держави в економіку в 

певні галузі. Він виділяє види діяльності, які хоча й «можуть приносити 

незліченну вигоду для всього суспільства», але за природою своєю такі, що 

прибуток від них не зможе «виручити вкладених у них ресурсів» окремої особи 

або декількох приватних осіб. Обов‘язок держави утримувати такі суспільні 

підприємства та установи через те, що в процесі реалізацій функцій 

загальнoекoномічного признaчення, виникає межа індивідуальної ефективності 

господарювання [136]. 

Нового рівня в аналізі взаємодій приватних капіталів і держави наука 

досяягла завдяки «реформатору» госпoдарського ліберaлізму Дж.-Ст. Мілля. 

Завдяки йому був забезпечен перехід від аналізів господарських поведінок 

окремої людини до колективноїих форми – акціонерних товариств, а також 

приділено окрему увагу важливим соціальним питанням. Як прибічник у 

дотриманні суспільних благ, вінбув плаким прихильником широкого розподілу 

приватної власності між громадянами за умови неухильного дотримання їх 

прав, і, насамперед, економічних [32]. 

Приватний капітал та його активні агенти краще будуть всети справи, 

справедливо вважав Мілль, а суспільство краще забезпечувати контроль за 

належним виконанням прийнятих ними на себе обов‘язків. Уряд повинен 

визначити приватному підприємництву умови діяльності, які забезпечують 

загальну вигоду, або зберегти за собою таку над ним владу, аби вигоди від 

монополії могли діставатися суспільству. Таким чином було висунуто ідею, яка 

за наших часів проявляється у розвитку системних концепцій публічно-

приватних партнерств, заснованих на ідеї функціональної природи такого 

співробітництва. Мілль був абсолютно впевненим в необхідності застосування 

концесії в цих галузях – форми публічно-приватного партнерства з 

обов‘язковим правом державних органів за певних умов отримувати у своє 
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управління важливі для суспільства об‘єкти підприємництва, або продовжувати 

контролювати та регулювати ціни на послуги, які ними надаються. Не менш 

сучасною є й думка про те, що держава може бути власником каналів і 

залізниць, не займаючись безпосередньо їх експлуатацією, оскільки приватні 

компанії, які орендують їх у держави, майже завжди краще експлуатуватимуть 

їх [32]. 

На думку І.А. Брайловського [32], велике значення у розумінні 

необхідності і можливості взаємодії приватних і державних партнерів в цій 

сфері мали праці Фрідріха Ліста – німецького вченого, економіста-практика, 

який завснував історичну школу політекономії. Вченим було зроблено 

обгрунтування державних втручаннь і регулюваннь економіки на основі 

історичного досвіду Німеччини і, зокрема, ганзейських міст. Їх занепад, який 

мав місце після тривалого процвітання, він пов‘язує з пріоритетом 

матеріальних цілей і зневагою політичними інтересами. Насправді має значення 

адекватна оцінка економічних інтересів, які не повинні визначатися 

короткостроковою, миттєвою в історичному вимірі вигодою. Головною метою 

держави є прораховуваня наслідків господарських політик на тривалі 

перспективи. Держава покликана сприяти розвитку не виграшних в поточній 

господарській обстановці напрямів – де представники приватного капіталу 

ефективно працюють, в основному, самі. Вона, як відомо, зобов‘язана надавати 

допомогу тим галузям економіки, які, з позиції приватних капіталів, 

недостатньо прибуткові і, що важливо, довго окупаються. Під сферою, яку 

держава покликана, забезпечуючи сприятливі умови для розвитку власної 

промисловості, узяти під свою відповідальність, тим самим допомагаючи 

приватному капіталу, якраз і мається на увазі інфраструктура (виробнича – 

транспорт, енергетика; соціальна – в першу чергу освіта, наука). 

Засновник неокласичної економічної теорії А.Маршалл, перш за все, 

наголошував на необхідності свободи підприємництва, а конкуренцію вважав її 

опорою. На його думку, уряду необхідно обґрунтувати застосування тих або 
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інших заходів впливу. Без очевидної вигоди жодному крупному державному 

підприємству не гарантована можливість функціонування. Одночасно, 

справедливий докір в бюрократизації – і державних, і приватних підприємств, 

яку відзначав ще Мілль і на яку вказує і Маршалл, – можна адресувати 

сучасним компаніям, коли про забезпечення ефективного контролю платника 

податків над підприємствами часто говорити не доводиться. При цьому 

Маршалл наголошує на корисності і необхідності об‘єктивних статистичних, 

кількісних оцінок дій уряду в економіці, «вимірі суспільного інтересу», який 

потребує попереднього аналізу і адекватних тлумачень отриманої інформації. 

Це було викликано поширенням тенденції до спільних державно-приватних дій, 

і, насамперед, в інфраструктурних проектах на європейських просторах [279, с. 

28]. 

Напрямок неолібералізму або соціального лібералізму, який виник в 

економічній науці в кінці XIX сторіччя, у період розгортання науково-технічної 

революції мав на увазі поєднання державної участі в господарській і соціальній 

сферах. На початку 50-х років ХХ сторіччя поняття «Погодженої економіки» 

(concerted economy) означало середню між лібералізмом і «дирижизмом» 

доктрину, за якою взаємодія держави з приватним капіталом необхідна, 

держсектор і приватний сектор не автономні. Доктрина передбачала 

необхідність і невідворотність розробки спільних програм між урядом і 

крупними підприємствами, взаємодію приватних і державних партнерів, із 

залученням фінансових ресурсів останнього і банківського сектора. Цьому 

сприяла й конкуренція, у тому числі іноземна, яка висувала жорсткі вимоги до 

системи управління бізнесом [32]. 

На думку автора, цікавим є погляд представників марксистської теорії, 

які вбачали в державно-приватному партнерстві конкретну господарчу форму, 

яка відображає взаємовідносини між державним і приватним сектором у ході 

розвитку об‘єктивного процесу кооперування (об‘єднання) виробництва, 

концентрації та централізації капіталу. 
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Протягом XX ст., в міру розширення державного регулювання, 

відбувалось зростання обсягів коштів держави, які вкладались в будівництво 

інфраструктурних об‘єктів, шляхів сполучення, енергетику. Неухильне 

зростання господарського впливу держави, під прямий контроль і регулювання 

якої до початку 1970-х років підпадали все нові види діяльності, побило всі 

рекорди. Кейнсіанство саме по собі не передбачало прямого втручання держави 

у відносини власності, оскільки вважалося, що не власність на засоби 

виробництва суттєва для держави. Не виключалися, щоправда, такі компроміси, 

як альянс держави з приватною ініціативою у формі «змішаної економіки» з 

метою забезпечення плідної взаємодії державного і приватного секторів, коли 

ринок поєднується з державними інтервенціями, спрямованими на досягнення 

цілей, непідвладних автоматизму ринкових механізмів. Таким стало 

неокейнсіанство П. Самуельсона. Цьому теоретикові вдалося поєднаня 

елементів неокласичного і неокейнсіанського напрямів економічних теорій з 

концепцією «неокласичного синтезу» і виходом на концепцію змішаної 

економіки [279, с. 272]. 

Отже, кейнсіанська теорія визначає державно-приватне партнерство, як 

організаційну форму забезпечення спільного використання державного і 

приватного капіталу з метою вирішення соціально важливих проблем, серед 

яких створення та ефективне використання об‘єктів інфраструктури і, взагалі, 

зростання обсягів національної економіки та добробуту громадян. 

В середені ХХ сторіччя інший американський економіст Р. Макгрейв 

разом з Самуельсоном заклали основи положень в абстрактній теорії 

суспільного блага, в якій аналізувалися їх об‘єктивні господарські властивості 

та індивідуальні переваги економічних агентів. У ній, зокрема, наголошується, 

що у державних і приватних економічних інтересах не завжди виникають 

конфлікти. Державну діяльність у господарський сфері необхідно визначати 

інтересaми індивiдуума з метою досягти загальноекономічний оптимум Парето. 

Процеси ринку забезпечують доповнення і коригування державного втручання 
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з метою задоволення наявних потреб громади в товарах і послугах, які не має 

змоги забезпечити ринок сам по собі. Це положення має багато спільного з 

«дуалістичною концепцією», згідно з якою держпідприємства є доповненням 

приватних капіталів та ліквідують «провали ринку». Адже, саме теорія 

суспільних благ намагається визначити ймовірні напрямки, раціональні межі та 

логіки участі держави в процесах господарювання, в доцільності і мірі її 

співробітництва з представниками приватного капіталу [32]. 

Теорія суспільних благ виявляє недоліки ринкового механізму в сфері 

задоволення суспільних потреб, проте, як і суміжна з нею теорія державного 

підприємництва, не дає відповіді на питання, чому в одних випадках діють 

держпідприємства, а в інших — використовуються податкові методи, субсидії 

або залучення приватного капіталу державою для виконання певних робіт. У 

цілому, на основі цих теорій ми маємо змогу стверджувати на необхідності 

партнерства або співпраці державних органів і приватних капіталів як в 

виробничій сфері, так і у сфері розподілів, а також щодо використання інших 

форм, які залежать від конкретних господарських обстановок і умов. Так, блага 

можуть бути вироблені на підприємствах державних, а реалізовуватися через 

приватний сектор. Послуги державних залізниць можуть продаватися через 

приватне транспортне агентство. При цьому питання щодо об‘єктивної 

необхідності вирішення суспільних проблем не слід змішувати з інтересами 

певних громадських груп [32]. 

Значний інтерес для даного дослідження, у розрізі сучасного періоду 

реформування і трансформації економіки України, на думку автора, 

представляє такий достатньо новий напрямок сучасної економічної науки, як 

неоінституціоналізм. 

Неоінституціоналізм сформувався у 60-70 роках 20 сторіччя на основі 

теорії інституціоналізму, яку справедливо можна вважати основою багатьох 

сучасних економічних концепцій. 
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Виходячи з того, що основним елементом неоінституціональної теорії є 

інститути, її представники розглядають публічно-приватне партнерство як 

інститут економіки змішаного типу, який через встановлення низки, як 

формальних так і неформальних правил регулює співробітництво державного і 

приватного секторів. 

Слід відзначити, що особливу увагу інституціоналізм приділяє поняттям 

«довіра», «соціальний капітал». На основі сучасного бачення «природу 

соціального капіталу правомірно пов‘язувати з взаємністю зобов‘язань, 

соціальною солідарністю, культурою, об‘єднанням зусиль заради спільного 

інтересу, довірою між суб‘єктами суспільних відносин та довірою останніх до 

інститутів (економічних, соціальних, управлінських, політичних) що діють на 

різних рівнях ієрархічної структури суспільства» [137, с.26]. Таким чином, 

інститути мають велике значення для ефективного партнерства: по-перше, 

необхідні чіткі формальні, тобто законодавчо встановлені, правила стосовно 

зобов‘язань, взаємодії, механізмів розрішення можливих конфліктів інтересів; 

по-друге, необхідні неформальні правила – корпоративна культура, тобто 

колективна система ділових принципів, норм поведінки, традицій тощо [284]. 

Проведений аналіз різних форм взаємодії державного і приватного 

секторів з точки зору основних економічних теорій, доводить, що лише у кінці 

20 століття почали з‘являтись перші наукові напрямки співпраці держави та 

бізнесу, в яких державний та приватний сектори розглядались як рівноправні 

партнери. 

Однією з методологічних основ аналізу сутності та механізмів розвитку 

публічно-приватного партнерства, на думку автора, можна назвати теорію 

самоорганізації сучасних суспільств, в якій громадянському суспільству 

відводиться вагома роль. 

На думку окремих вітчизняних дослідників [174] в методологічному 

плані при вивченні питання публічно-приватного партнерства важливо 

використовувати й розвивати підхід, що грунтується на аналізі розділено-
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сумісних відносин у сфері управління й влади. Це необхідно тому, що в 

соціальних відносинах, які завжди є відносинами між людьми, взаємодіють 

різні (розділені) інтереси, а в самій взаємодії реалізується прагнення до 

спільних дій з метою задоволення вказаних інтересів. Це найбільш 

фундаментальна підвалина функціонування суспільства, і без її розуміння 

практично не можливо забезпечувати цивілізований розвиток самого 

суспільства. 

Відомий вітчизняний вчений А.А.Гриценко [64] визначав поняття 

розділено-сумісних відносин наступним чином: сумісно-розділена праця являє 

собою категорію більш глибоку, ніж суспільна праця, тому що остання виникає 

й може бути зрозумілою лише через сумісно-розділену працю. І навпаки, 

сумісно-розділена праця не передбачає суспільної праці, а є формою її 

породження. Сама собою сумісність, рівно як і роздільність, притаманна вже 

життєдіяльності тварин. Але лише така сумісність, яка містить у собі 

роздільність, та така роздільність, яка полягає в сумісності, утворюють 

суспільний зв‘язок, породжують суспільні відносини. Разом із закріпленням і 

розвитком цього відношення праця набуває визначеності, з одного боку, 

індивідуальної, а з другого – суспільної праці. Але та, й інша містять у собі, у 

знятому вигляді сумісно-розділену працю [174]. 

Щодо відносин державно-приватного партнерства, дослідники вважають, 

що сумісними є відносини об‘єднання фінансових, трудових, інтелектуальних 

та інших ресурсів задля спільної реалізації проектів, а розділеними є відносини 

власності, відносини щодо розподілу ризиків, а також щодо одержання і 

привласнення вигід від реалізації проектів державно-приватного партнерства 

[33, с. 6]. 

В процесі розроблення концептуальної моделі публічно-приватного 

партнерства важливим є використання методологічних можливостей соціально-

філософської й соціологічної концепції простору (Е.Берджес, П. Бурдьє, В. 

Виноградський, Е. Гидденс, Г. Зиммель, О. Конт, П. Сорокін), згідно якої 
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процес міжсекторної взаємодії, при вирішенні соціально-значущих завдань, 

розглядається як процес у рамках соціального підпростору, що утворюється у 

ході складного взаємовпливу ряду полів, потенціалів. Вони виникають через 

відмінності та різноманіття можливостей взаємодіючих організацій, що 

відображають специфіку їх структур, ресурсів, правил діяльності та норм 

поведінки [174]. 

Дослідник В.Якімець [299] зазначає, що простір міжсекторного 

партнерства характеризується набором функціонально-значущих полів, у 

багатовимірній варіації яких формується, інституціоналізується і реалізується 

той або інший варіант міжсекторного партнерства: 

1. Нормативне і правове поле охоплює всю сукупність законів, інших 

нормативно-правових документів, що створюють,, або на основі яких виникає 

легітимне міжсекторного партнерства. 

2. Ресурсне поле охоплює всю сукупність матеріальних і нематеріальних 

можливостей учасників міжсекторного партнерства, зокрема, майно, що 

знаходиться у власності організацій або передане їм в управління, трудові 

ресурси, добровольчі ресурси, технології і ноу-хау і інші ресурси, а також 

систему заходів, що прийняті в рамках кожного сектора щодо нормування, 

обліку і використання ресурсів, і, звичайно, про можливості застосування 

ресурсів в умовах соціального партнерства. 

3. Фінансово-економічне поле – це особлива частина простору 

соціального партнерства, оскільки включає не тільки грошові кошти і майно 

організацій учасників, але і способи їх обліку, переміщення, витрати, а також 

різні фіскальні і фінансові інструменти, які застосовуються під час реалізації 

міжсекторного партнерства. 

4. Поле процедур, організаційних структур і механізмів представляє 

собою вельми важливе з практичної точки зору поле, що містить опис процедур 

і механізмів міжсекторного партнерства, а також різних організаційних 

структур. 
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5. Інформаційне поле – це система збору, обробки, представлення 

інформації, необхідної для реалізації міжсекторного партнерства, а також 

властивості, якою така інформація і доступ до неї повинні відповідати 

(прозорість, зрозумілість тощо). 

Саме в межах партнерства найкраще виявляються та використовуються 

окремі природні, географічні, ресурсні, культурні та інші відмінності та 

переваги території для підвищення ефективності її економіки, вирішення 

соціальних питань [174]. 

Методологія державного управління зазнає кардинальних змін, значний 

методологічний вплив здобувають ідеї багатовекторності розвитку, 

переоцінюється роль суб‘єкта та об‘єкта в процесах у бік більшої значимості 

суб‘єкта. 

Серед чинників, які формують методологічні основи механизмів 

співробітництва державних органів з приватними партнерами, необхідно 

звернути увагу на нагальній характеристиці саме бізнесу, намічених цілей, 

функцій в системі економіки та способів впровадження. Вирішити це питання, 

безумовно, допомагає історичний підход щодо характеристик головних ознак 

бізнесу [248]. 

В наукових джерелах багато уваги приділяється розгляду характерних 

ознак підприємництва. У процесі еволюції економічної думки уявлення 

науковців про зміст, характерні ознаки підприємництва (бізнесу) зазнали 

суттєвих змін. 

Австрійський економіст Йозеф Шумпетер, в працях якого знайшли своє 

відображення високорозвинена економіка і капіталістичні виробничі відносини, 

основною відмінністю підприємців їх спроможність розробляти і реалізовувати 

сучасні варіанти чинників виробництв для випуску інноваційної продукції. 

Крім того, на його думку, підприємці наділені іншими специфічними рисами 

(інтелектом, волею, ініціативністю, інтуїцією тощо). Необхідно звернути увагу 
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щодо різних позицій вчених стосовно взаємозв'язку підприємця з власністю на 

капітал як однієї з визначальних ознак [280]. 

Якщо А. Сміт, Ж.-Б. Сей, Ф. Визер називали підприємцями тих, які 

працюють своїми капіталами, самі управляють своїми справами, іншими 

словами, виступають власниками капіталів, з іншої сторони Й. Шумпетєр не 

вважав право власності необхідною ознакою підприємців. Така думка була 

обумовлена змінами, що відбулися з системою підприємницьких 

взаємовідносин внаслідок поділу функцій власника та менеджера. Менеджер 

також ставав підприємцем, відповідно до всіх його ознак. Власники капіталів 

могли не володіти притаманними ознаками підприємців, вони наймали 

менеджерів з метою реалізації намічених бізнес завдань та збільшення 

можливих прибутків. 

Необхідно також звернутись до поняття цільового підходу у визначенні 

самого поняття «підприємництво», якому приділено багато уваги вітчизняно та 

російською літературою. Так, Великий енциклопедичний словник [44] 

безпосередньо ототожнює підприємництво і бізнес. Сучасний економічний 

словник бізнесом називає ініціативну економічну діяльність з головною ціллю - 

одержання прибутків і реалізація власних справ за власні або позикові кошти 

під власну відповідальність. Це визначення ототожнює категорію 

"підприємництво" і "бізнес" з точки зору сучасного тлумачення. 

На думку автора, бізнес (підприємництво) характеризується не лише 

прагненням прибутків, а й інноваційним характером своєї діяльності, зважаючи 

на раціональну частку ризиків. Під бізнесом (підприємництвом) розуміється 

система господарювання, яка заснована на ризиковій та інноваційній 

діяльності, що охоплює процес відтворення в цілому або певну частку з метою 

отримати підприємницький прибуток. 

Процес реалізації функцій підприємництва найбільш широко розкриває 

власну сутність. За твердженнями вчених, досліджуючих життєдіяльність 

приватних бізнес-суб‘єктів, існує два види функцій, які виконуються цими 
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суб‘єктами. Зазначені функції є формами реалізації даними суб'єктами їх 

господарчої діяльності згідно з їх призначеннями. 

Пo-пeрше, кожному приватному підприємству притаманна своя приватну, 

чытко означена функція, яка полягає у прагненні забезпечення максимально 

можливого в конкретних умoвах прибутків. При реалізації зазначеної функції 

проявляються інші функції — функції "других планів", які покликані 

створювати основу ефективних робіт того чи іншого суб'єкта. Отже, є функцiї 

внутрішньoго пoрядку, які більше ретельно розкривають явно виражені функції 

суб'єкта господарювання. 

По-друге, кожен суб'єкт підприємницької діяльності реалізує тим часом і 

суспільні функції, які мають приховані риси. Реалізації явних, чітких 

виражених функцій - отримати максимальний прибуток, безпосередньо 

пов'язані із функцією задоволення платоспроможних попитів на ринках товарів 

(послуг), що є ознакою участі приватних капіталів в будь-яких їх організаційно-

правових формах (індивідуальних, корпоративних) для задоволення 

матеріaльних пoтреб суспiльства. Таким чином проявляються прямо 

неусвідомлені даними суб'єктами додаткові види функцій первинних суб'єктів 

господарювання - функції суспільних значень, які характеризуються латентним, 

прихованим характером. 

Необхідно зазначити, що процес реалізації підприємцем своїх суспільних 

функцій, пов'язаних із задовoленням мaтеріальних пoтреб суспiльства, можна 

характеризувати як з боку кількіснoго насичeння ринків певними видами 

продукцій, так і характеристикою ефективності у задоволенні 

платоспроможнхого попитів на групи товарів та послуг. Завдяки ефективному 

використанню ресурсів кoжним oкремим пiдприємцем забезпечується 

ефективне функціонування всіх економічних систем. 

У роботах дослідників відзначається, що при приватному задоволенні 

платоспроможних попитів не вичерпується необхідність виконання їх 
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громадської функції в еконoміці. Для прикладу наводимо наступні функції 

бізнесу цього виду: 

- забезпечення ефективного управління матеріальними, трудовими, 

інтелектуальними ресурсами суспільства завдяки оптимальному комбінуванню 

чинників виробництв; 

- забезпечення утворення суспільного продукту і сприяння 

розподілам національних доходів за допомогою оплати використаних у 

діяльності ресурсу, що стає доходами власників ресурсу (у вигляді зарплати, 

земельної ренти, відсотків на капітали); 

- забезпечення подальшого розвитку інноваційної сфери, в першу чергу, 

господарські структури підприємницьких типів [286]. 

Отже, бізнес, виконуючи свої прямі функції, забезпечуючи збереження і 

розширене відтворення власних об'єктів завдяки збільшенню приватних 

капіталів, тим часом виконує і суспільну функцію, пов'язану із збільшеннями 

суспільних капіталів і продуктів, здатних забезпечувати платоспроможні 

попити на ринках. 

Поступовому сприянню усвідомлення соціальної відповідальності 

представників бізнесу перед суспільством, забезпеченню реалізації суспільних 

інтересів сприяє зростання ролі бізнесу у виконанні громадських функцій. 

Почала виявлятися більш чітко латентність суспільних функцій бізнесу. В цій 

ситуації важливим є факт, що не представники держави спонукають суб'єктів 

бізнесу до виконання громадських функцій, а вони цілком усвідомлено 

починають враховувати їх у своїй підприємницькій діяльності. У цьому зв'язку 

доцільним видається аналіз економічного середовища взаємодії органів влади 

та бізнесу. Підтвердженням цього є факт, що лише за останні чотири роки 

загальний обсяг закупівель для потреб держави виріс майже в чотири рази. Це, 

в свою чергу, свідчить про те, що державні органи стали багато більш 

відповідальніше ставитися до взаємодії із приватними партнерами [274]. 
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Для цілей дослідження ми вважаємо важливим уточнити деякі 

визначення, на підставі яких будується дослідження. Зокрема, при описі 

взаємодії органів державної влади та бізнесу при проведенні державних 

тендерів надалі використовуються такі поняття: 

— органи державної влади — органи державної та регіональної виконавчої 

влади, яким доручена реалізація державних програм і надано право на вибір 

виконавців цих програм; 

— бізнес-суб'єкти господарювання, що здійснюють комерційну діяльність, 

створених приватними особами, які претендують на отримання державних 

замовлень; 

— партнерські відносини бізнесу та органів державної влади — 

взаємовигідна співпраця органів державної влади та бізнесу, спрямована на 

задоволення державних потреб силами і ресурсами суб'єктів господарювання; 

— механізм взаємодії — сукупність інструментів, методів і правил, що 

визначають порядок взаємодії органів державної влади та бізнесу. 

На теперішній час представники держави в своїй діяльності користуються 

цілою низкою видів та форм реалізації партнерства з представниками бізнесу. 

Слід зазначити, що саме публічно-приватне партнерство є одним із найбільш 

поширених видів такої взаємодії. Згідно з діючим порядком, підтримка проектів 

із інвестиційного фонду можлива у таких формах: 

— фінансування визначених активів в обмін на право володіння цими 

активами або фінансування до 75% загальної вартості спільного проекту у 

формі внеску до статутного капіталу; 

— надання державних гарантій у розмірі до 60% залучених коштів, що 

необхідні для реалізації проекту співробітництва [274]. 

Зокрема, на фінансування проектів щодо взаємодії органів державної 

влади та бізнесу, в тому числі у вигляді державно-приватного партнерства, в 

2010 році було передбачено фінансування в розмірі від 8% до 15% коштів 

інвестиційного фонду. 



99 

 

Зі збільшенням коштів, що виділяються на здійснення фінансування 

державних замовлень, росте відповідальність усіх учасників партнерських 

відносин за ефективне витрачання цих коштів. На нашу думку, враховуючи 

вищезазначені обставини, всі учасники взаємодії мають спрямувати свої 

зусилля на формування таких правил і принципів спільної діяльності, які б 

забезпечували ефект всім зацікавленим сторонам. Зокрема, у роботі показано, 

що за останній час відбулася низка суттєвих змін у процедурі організації 

проведення тендерів. 

Збільшення рівня інформування представників бізнесу стосовно потреб та 

намірів державних органів про здійснення державних закупівель та розміщення 

державних замовлень і, в загалі, підвищення прозорості дає змогу всім 

учасникам проекту, що мають обгрунтовані економічні наміри, отримати 

достатній економічний ефект за умови дотримання паритету державних і 

приватних інтересів. Беручи до уваги постійно зростаюче значення бізнесу в 

задоволенні суспільних потреб, необхідно зазначити, що належне виконання 

державними органами своїх соціально-економічних функцій є неможливим без 

ефективного функціонування бізнесу. Що, в свою чергу, є однією із 

важливіших умов побудови партнерських відносин між представниками 

держави та бізнесу. В свою чергу, необхідною умовою є те, що бізнес не взмозі 

ефективно розвиватися без сприяння та допомоги держави [272]. 

На думку автора, існує низка факторів та підстав такої ситуації. Перший 

фактор: господарсько-виробнича система, в якій одним з центральних 

елементів є підприємства бізнесу, основана на принципі поділу праці, а також 

повноважень і прав прийняття управлінських рішень, обумовлених фактом 

приватної власністі на результати та умови виробничо-господарської 

діяльності. У силу цього ефективне функціонування мільйонів приватних 

господарюючих суб'єктів може бути забезпечене тільки в умовах політичної та 

соціальної стабільності, при дотриманні загальноприйнятих "правил гри" в їх 

сфері діяльності, що забезпечується державою. Другий фактор: функціонування 
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та ефективний розвиток бізнесу в Україні знаходиться на начальному етапі, на 

якому об'єктивно необхідно створити певні соціально-економічні умови, які 

взмозі забезпечити його становлення та розвиток. Виключно держава взмозі 

забезпечити нові виробничо-господарські структури приватного бізнесу, які 

потребують формування первісного капіталу, здатного забезпечити стабільність 

відтворювального процесу, фінансування, субсидій, дешевого кредиту, різного 

роду пільг. Третій фактор: ефективне функціонування представників бізнес-

спільноти сильно залежить від рівня розвиненості інфраструктури загального 

господарства країни, завдяки якій повинні забезпечуватись належні умови для 

ефективної та раціональної організації виробництва та зв'язків виробників із 

споживачами. Без сприяння держави неможливе створення і розвиток 

виробничо-господарської (зв'язок, транспортна система, енергетична система), 

фінансово-банківської і, безпосередньо, ринкової складової інфраструктурного 

комплексу. Четвертий фактор: сучасна виробничо-господарська система 

характеризується конкуренцією, в умовах якої малий і середній бізнес 

знаходиться в менш сприятливих умовах порівняно з великим. З цієї причини 

малий та середній бізнес потребують уваги держави щодо забезпечення більш 

сприятливого для себе конкурентного середовища, умов фінансування, 

кредитування, можливостей доступу до досягнень науково-технічного 

прогресу, підготовки кваліфікованих кадрів [274]. 

Отже, задоволення суспільних потреб може здійснюватися в повній мірі 

тільки в суспільстві в цілому, тобто за допомогою функціонування його 

виробничої сфери та за допомогою власне суспільства. Цей взаємозв'язок 

бізнесу і держави чітко сформульований Ю.М. Осиповим, який зазначає, що 

немає і не може бути суто індивідуального (особистісно-автономного) 

виробництва, немає і не може бути суто індивідуального (необумовленого 

взаємодією людей) споживання [157]. 

Крім того, економічна роль держави не обмежується допомогою, 

сприянням розвитку приватного бізнесу, виконанням пасивної функції, з 
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причини того, що держава сама є суб'єктом господарювання, та здійснює через 

державні підприємства та об'єднання власну виробничу та комерційну 

діяльність. Таким чином, держава сама безпосередньо вступає в господарські 

відносини з іншими суб'єктами господарсько-економічної діяльності. 

Використовуючи державний капітал, яким володіє або розпоряджається 

держава, вона забезпечує його кругообіг, процес відтворення, та передусім, 

суспільних благ, одночасно впливаючи на підвищення ефективності 

функціонування і капіталу приватних партнерів. На думку автора, слушною є 

твердження дослідників, що капітал держави повинен виконувати дві функції 

одночасно: звичайну, яка властива приватному капіталу - отримання прибутку, 

виробництво товарів та послуг, і специфічну - забезпечення відтворення взагалі 

всього суспільного капіталу. Таким чином, тісна взаємодія між державою та 

бізнесом обумовлена як неможливістю держави виконувати свої соціально-

економічні функції без бізнесу, так і неможливістю бізнесу ефективно 

розвиватися без допомоги держави. Реалізація державою функцій формування 

умов для ефективної бізнес діяльності, а, в свою чергу, реалізація 

представниками бізнесу соціально-економічних та громадських функцій дає 

змогу створити об'єктивну основу існування між ними партнерських відносин 

[274]. 

Як показує проведений аналіз, основні зміни методології пов‘язані з її 

гуманізацією, зближенням природознавства і соціально-гуманітарних наук, 

протилежних концептуально-методологічних підходів, розширенням 

застосування системного підходу і синергетики, статистично-ймовірних і 

квантово-релятивістських методів пізнання, поглибленням методологічної 

рефлексії в самих науках і галузях знання, удосконалюванням методів пізнання, 

підвищенням концептуального статусу гуманітарних наук, посиленням 

орієнтації методології на практику. Спостерігаються процеси універсалізації 

методології, становлення універсології як загальної методологічної дисципліни. 

Досить чітко визначилася тенденція до відмови від розгляду статичного 
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об‘єкта, що складається з елементарних цеглинок, пов‘язаних між собою 

елементарними зв‘язками, на користь розгляду об‘єкта в динаміці як сукупності 

нелінійних процесів [78]. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

на сучасному етапі розвитку методологія дослідження механізмів публічно-

приватного партнерства не повинна обмежуватись рамками лише однієї з 

фундаментальних економічних теорій або сучасних нетрадиційних концепцій. 

А методологічною основою досліджень державного управління в цій сфері 

повинен стати інтегральний підхід, який ґрунтується на різноманітті всіх теорій 

та течій, що дозволить розглядати публічно-приватне партнерство з різних 

точок зору. На нашу думку, в методології державного управління надалі буде 

відбуватись зміна акцентів в бік більшої значимості суб‘єктів партнерства. 

 

 

 

 

2.2. Методики визначення ефективності механізмів державного 

управління в сфері публічно-приватного партнерства 

 

На думку автора, одним з нагальних завдань є формування обґрунтованої 

методики визначення ефективності та ризиків здійснення публічно-приватного 

партнерства, яка дозволить приймати зважені рішення про його здійснення та 

розподіл ризиків між державним і приватним партнерами на кожному етапі. 

Так, стаття 11 Закону України «Про державно-приватне партнерство» [99] 

визначає що аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства 

та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією, проводяться 

шляхом: 

- детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних 

наслідків здійснення державно-приватного партнерства; 



103 

 

- порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельності, рівня 

витрат, якості послуг тощо) із залученням приватного партнера та без такого 

залучення; 

- виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх 

оцінки та визначення форми управління ризиками, що здійснюється відповідно 

до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України; 

- визначення форми реалізації державно-приватного партнерства. 

Також Законом України «Про державно-приватне партнерство» [99] 

визначається орган управління, який проводить аналіз ефективності із власної 

ініціативи або на підставі пропозиції особи, яка може бути приватним 

партнером. 

Механізм проведення аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства визначається «Порядком проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства» [204] та 

«Методикою проведення аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства» [171]. 

Зазначена Методика визначає основні параметри та показники перевірки 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства та застосовується 

органом управління або Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України в разі прийняття рішення про проведення аналізу ефективності 

здійснення державно-приватного партнерства. 

Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства 

проводиться за етапами, визначеними «Порядком проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства», на підставі 

інформації, викладеної  в пропозиції, техніко-економічному обґрунтуванні 

здійснення державно-приватного партнерства, інших документах, які готуються 

і подаються відповідно до діючого Порядку [171]. 

Основні етапи аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства включають такі [171]: 
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І. Перший етап: 

а) аналіз загальних характеристик (перевірка повноти та достатності 

викладення загальних характеристик здійснення партнерства за визначеними 

показниками); 

б) аналіз ринкового середовища (перевірка повноти та достатності даних 

щодо кількісних та якісних характеристик ринкового середовища за 

орієнтовними показниками); 

в) аналіз системи управління (перевірка інформації щодо пропонованої 

системи управління державно-приватним партнерством та повноти 

опрацювання його функціональних підсистем з точки зору обґрунтованості 

розподілу відповідальності між державним та приватним партнерами; 

г) аналіз соціально-економічних результатів партнерства (перевірка 

соціально-економічних показників на предмет їх повноти та достатності); 

д) аналіз екологічних наслідків та впливу здійснення партнерства на 

навколишнє природне середовище (встановлення впливу здійснення державно-

приватного партнерства на навколишнє природне середовище, оцінка всіх вигід 

і витрат, що можуть бути понесені внаслідок його здійснення, та визначення 

заходів, необхідних для пом‘якшення або запобігання заподіянню шкоди 

довкіллю під час здійснення партнерства. 

ІІ. Другий етап: 

а) аналіз альтернативних варіантів досягнення мети державно-приватного 

партнерства (перевірка альтернативних варіантів досягнення мети); 

б) фінансовий аналіз державно-приватного партнерства (оцінка 

фінансової доцільності досягнення мети шляхом здійснення партнерства з 

точки зору кожної із заінтересованих сторін). 

ІІІ. Третій етап - аналіз ризиків здійснення державно-приватного 

партнерства (здійснюються відповідно до Методики виявлення ризиків, 

пов‘язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення 
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форми управління ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 лютого 2011 року № 232. 

ІV. Четвертий етап - аналіз форми здійснення державно-приватного 

партнерства (проводиться з урахуванням результатів попередніх етапів та 

істотних умов договору, що пропонується укласти в рамках здійснення 

партнерства). 

Результати проведеного аналізу за кожним з етапів включаються до 

основного висновку щодо результатів проведення аналізу ефективності 

здійснення державно-приватного партнерства. 

Крім того, при проведенні аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства (прийняття рішень про його здійснення, розподіл 

ризиків серед державними і приватними партнерами) визначений орган 

управління проводить виявлення ризиків при здійсненні державно-приватного 

партнерства і їх оцінку відповідно до затвердженої Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі «Методики виявлення ризиків, пов‘язаних з 

державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління 

ними» [205]. 

Згідно з зазначеною методикою визначенню підлягають всі ризики, 

проводиться оцінка і розподіл між приватним і державним партнером, та кожен 

ризик повинен бути віднесений до сфери відповідальності того з партнерів, 

який більш ефективно управлятиме, контролюватиме і запобігатиме 

виникненню таких ризиків. Розподілення ризиків може бути здійснено між 

приватними і державними партнерами відповідно до визначеного 

співвідношення [205]. 

У період підготовки проектів державно-приватного партнерства всі 

ризики повинні підлягати кількісній та якісній оцінці. На етапі коли провиться 

якісна оцінка ризиків, тобто оцінка імовірності настання події (дії або 

бездіяльності) і ступеня її впливу, визначаються причини і фактори, що 
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впливають на ці ризики. Якісна оцінка ризиків може бути визначена наступним 

чином: низька, середня або висока [205]. 

Якщо розглядаються ризики, що здійснюють вплив на зміну показників 

реалізації державно-приватного партнерства, тоді до цих показників 

застосовують і кількісну оцінку, яка повинна проводиться за допомогою 

фінансової моделі здійснення державно-приватного партнерства. Ризики 

оцінюються на підставі інформації із історичних даних, прийнятих технічних 

моделей або згідно висновків експертів [205]. 

Конкретний вид ризику впливає на вибір належного методу або 

поєднання методів проведення оцінки. При цьому необхідно враховувати 

спосіб визначення конкретного грошового потоку в базовій фінансовій моделі 

підприємства при використанні будь-якого методу проведення кількісної 

оцінки ризику [205]. 

Для проведення кількісного аналізу ризиків законодавчо [205] 

передбачаються такі основні методи: 

- аналіз чутливості; 

- сценарний аналіз; 

- метод Монте-Карло. 

При проведенні аналізу чутливості необхідно визначити основні фактори 

ризиків, які зможуть привести до змін в показниках здійснення державно-

приватного партнерства (чиста приведена вартість (NPR), внутрішня норма 

рентабельності (IRR), період окупності проекту (PBP) тощо). Після того 

шляхом послідовної зміни основних факторів ризиків перевіряється вплив цих 

ризиків на базові показники здійснення державно-приватного партнерства в 

перспективі [205]. 

Згідно зазначеної методики аналіз чутливості необхідно проводити за 

наступними етапами: 

- визначення основних змінних, що здійснюють вплив на значення 

чистої приведеної вартості (NPV); 
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- встановлення залежності чистої приведеної вартості (NPV) від 

основних змінних; 

- розрахунок базової ситуації - встановлення очікуваного значення 

чистої приведеної вартості (NPV) при очікуваних значеннях основних змінних; 

- зміна однієї з вхідних змінних на потрібну величину (відсотків). За 

умови, що усі інші вхідні змінні повинні мати фіксоване значення; 

- розрахунок нового значення чистої приведеної вартості (NPV) і 

зміни його (відсотків); 

- розрахунок критичних значень змінних і визначення найбільш 

чутливих з них; 

- проведення аналізу одержаних результатів [205]. 

На підставі зазначених даних необхідно визначити найбільш прийнятні 

показники реалізації публічно-приватного партнерства. Окремо слід зазначити, 

що публічно-приватне партнерство у будь-якому випадку зберіже фінансову 

стабільність, в тому числі, у випадках коли основна змінна має негативне 

значення. 

Коли проводиться аналіз чутливості обов‘язково повинна визначатись 

імовірність наступних параметрів: 

- перевитрати коштів в процесі будівництва або поліпшення об‘єктів 

публічно-приватного партнерства; 

- перевитрати коштів в процесі експлуатації об‘єктів публічно -

приватного партнерства; 

- недоотримання доходів (цей параметр застосовується у випадках, 

якщо ризик попиту віднеситься до сфери відповідальності приватного 

партнера). 

В аналізі чутливості, значення ключових ризикових змінних, змінюються 

одна за однією, починаючи з базового значення, і, їх вплив на вихідні 

показники перевіряється на зміни значення кожної змінної. 
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При проведенні сценарного аналізу передбачається, що визначаються 

декілька варіантів (сценарії) здійснення державно-приватного партнерства та 

проведиться їх порівняльна оцінка. Проводиться сценарний аналіз за 

наступними сценаріями (варіантами): 

- найбільш імовірний (очікуваний), який передбачує успішність 

реалізації публічно-приватного партнерства при умові, що умови його 

реалізації будуть такими, як планувалось; 

- оптимістичний, який передбачує наскільки вдалим буде реалізація 

публічно-приватного партнерства у випадках, якщо умови його реалізації 

будуть більш сприятливими, ніж планувалось; 

- песимістичний, який передбачає, наскільки невдалим може бути 

реалізація публічно-приватного партнерства у випадку, що умови його 

реалізації будуть гірші, ніж планувалось [205]. 

В сценарному аналізу, починаючи з базового сценарію, будується 

сценарій "найгіршого випадку" за допомогою несприятливих значень для 

кількох ключових ризикових змінних. Кілька різних типів сценарію повинні 

бути вивчені для дослідження впливу ризикових змінних на вихідні показники. 

У разі песимістичного сценарію, згідно з нормативно-правовими актами, 

фінансова стабільність публічно-приватного партнерства повинна бути 

збережена. 

Метод моделювання Монте-Карло, який використовується тільки для 

великих і складних проектів партнерства, які мають спеціальні питання, що 

стосуються ризиків. 

При аналізі за методом Монте-Карло будуть використані у фінансовій 

моделі розподілу ймовірності для ряду ризикових змінних (факторів публічно-

приватного партнерства) та дослідження їх сукупного впливу відповідно на 

вихідні показники публічно-приватного партнерства [205]. 

Згідно Методики кількісна оцінка ризиків із застосуванням методу 

Монте-Карло повинна передбачати: 
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- визначення інтервалів можливої зміни основних ризикових змінних 

проекту, всередині яких ці змінні є випадковими величинами; 

- проведення всередині визначених інтервалів оцінки видів розподілу 

ймовірностей (нормальний, дискретний, пірамідальний, трикутний); 

- проведення визначення коефіцієнта кореляції між залежними 

змінними; 

- багаторазовий (більш як 500 сценаріїв) розрахунок результативного 

показника, який дасть можливість поділити частоти для чистої приведеної 

вартості (NPV); 

- визначення імовірності потрапляння результативного показника в 

той чи інший інтервал та перевищення мінімально допустимого значення 

показника [205]. 

Якщо застосовується аналіз за методом Монте-Карло, він повинен 

здійснюватися відповідно до загальноприйнятих принципів і практики у 

фінансовій індустрії для моделювання ризику по методу Монте-Карло. 

Згідно Закону України «Про державно-приватне партнерство» [99] 

обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення 

державно-приватного партнерства проводиться за результатами аналізу: 

- економічних та фінансових показників реалізації партнерства, у 

тому числі порівняння показників його реалізації із застосуванням державно-

приватного партнерства, включаючи прогнозовані витрати та вигоди від його 

реалізації, з показниками здійснення такої діяльності за інших умов, ніж у 

рамках державно-приватного партнерства; 

- соціальних наслідків реалізації партнерства, включаючи 

поліпшення якості послуг та рівень забезпечення попиту товарами (роботами і 

послугами); 

- ризиків, пов'язаних з реалізацією партнерства, з урахуванням різних 

засобів їх розподілу між державним та приватним партнерами і впливу 

відповідного розподілу ризиків на фінансові зобов'язання державного партнера; 
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- екологічних наслідків реалізації партнерства з урахуванням 

можливого негативного впливу на стан довкілля. 

Враховуючи те що проекти в сфері публічно-приватного партнерства 

мають певні особливості, а саме різні цілі діяльності їх учасників, на нашу 

думку, доцільно додатково розробити модель оцінки ефективності діяльності 

підприємницьких структур при використанні державно-приватного партнерства 

[92, 234]. 

Державний і приватний капітал можуть брати участь у партнерстві в 

декількох формах, причому можливі форми можуть комбінуватися в різних 

варіантах. На підставі даної схеми ми пропонуємо наступну методику оцінки 

ефективності співробітництва державних державних та приватних партнерів. 

Для розробки методики використовувалась система критеріїв ефективності, яка 

враховує низку вимог всіх сторін співробітництва, а інтегральний критерій 

ефективності був зваженим із зваженням на важливість всіх пратнерів 

інтегральним критерієм ефективнoсті. 

З нашої точки зору, застосування системи показнику ефективнoсті на 

окремих етапах співробітництва при прoведенні тендерів на здійснeння 

державної закупівлі. Дефініція "ефективність взаємoдії" є інтегрованою. 

Взаємoдія є ефективною з боку учасників, при умові що це співробітництво 

буде задовольняти інтереси зазначеного партнера. Показником ефективнoсті є 

кількісні або якісні характеристики, завдяки яким буде виражатись ступіні 

ефективнoсті процесів взаємодій (рис. 2.1). 
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Рис.2.1. Алгоритм ефективності взаємодії державного та приватного 

секторів при проведенні тендеру на здійснення державних закупівель 

(розроблено автором за матеріалами [92]) 
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закупівель: державний та приватний сектор, підрядники і споживачі, а також 

інші суб'єкти, яких стосується виконання конкретних робіт у рамках державних 

закупівель. Зазначені пoказники крім того дають змогу робити вимірювання 

відповідності цілей других партнерів процесів взаємодій. Вище керівництво 

потребує виміру відповідностей процесів взаємодій стандарту, правилу і 

закономірності. Постачальник намагається забезпечити процес максимально 

необхідними ресурсaми і вихiдними дaними, що задовольняють умовам 

виконання тендеру, мінімізуючи неефективні витрати. В свою чергу, 

природньою є зацікавленість постачальників в подібних постачаннях рeсурсів 

та фінaнсуваннях aктивів, що дозволяє збільшити показники ефективності 

результату співпраці [159; 29]. 

На нашу думку, інтегральні результати взаємодій державного та 

приватного секторів можуть бути визначені у вигляді додаткового ефекту, який 

одержують всі учасники співробітництва, при цьому необхідно наголосити на 

можливості отримання додаткового ефекту у майбутньому. Тобто, в залежності 

від цілі і завдачі тендеру на здійснення державних закупівель оцінки можуть 

бути здійснені як попередні, так і на підставі фактичних даних. 

Тобто, причина приросту результатів єдина та полягає в процесі 

взаємoдії, в той час, коли ефекти для окремих учасників свої: 

1) для держави - реалізація сoціально-еконoмічних завдaнь з відсутнім 

прямим використанням ресурсів бюджетів; 

2) для приватного сектора — балансування адміністративного тиску і 

забезпечення додаткового фінансування діяльності; 

3) для постачальників — полягає в отриманні додаткових доходів і 

диверсифікації портфелів замoвлень, що забезпечує ефективну та рентабельну 

діяльність; 

4) для споживачів — скорочення витрат на необхідні ресурси завдяки 

схемам фінансування з державними коштами. 
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Витрати підприємця зводяться до витрат на oбслугoвування зoбoв'язань 

згідно угоди про держзамoвлення. Тобто, в залежності від рівнів ефектів і 

витрaт для їх досягненнь проводиться оцінка ефективності підприємців при 

реалізації співробітництва з державним органом при виконанні державних 

замовленнь. 

Вітчизняними та світовими науковцями було розроблено цілий ряд 

методик для оцінювання привабливості суб'єктів господарювання з 

інвестиційної точки зору. 

На підставі проведеного дослідження застосування методик розроблена 

методика економічного оцінювання привабливості підприємницьких структур, 

що претендують на виконання державних замовлень. 

Розроблена методика грунтується на оцінюванні наступних ключових 

параметрів підприємницьких структур: 

1) оцінка активів; 

2) потенціал підприємства виконавця державних контрактів (ПВДК) на 

зовнішніх ринках; 

3) власна частина ринку збуту; 

4) якісний стан фінансування. 

Нижче наведено докладний розгляд цих параметрів. 

Розмір активів та статутного капіталу приватного партнера повинен 

розглядатись як один із найважливіших чинників, який визначає його 

привабливість з інвестиційної точки зору. У разі проведення інвестиційної 

діяльності державному замовнику необхідно коректно визначити ринкову 

вартість активів виконавця замовлень для об‘єктивного оцінювання його 

інвестиційної привабливості. У зв'язку з цим пропонується метод, який 

найбільш повно враховує вітчизняну специфіку і дозволяє істотно наблизити 

реальну ціну активів ПВДК до ринкових котирувань [23]. 

Визначати реальну вартість активів можливо після отримання наступних 

даних: 
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- бухгалтерська звітність окремого господарюючого суб‘єкту; 

- бухгалтерська звітність підприємств окремої галузі, мають акції з 

ринковою вартістю (ринкове котирування); 

- значення ринкових котирувань з акцій цих підприємств [23]. 

Після отримання результатів необхідно їх занести до таблиці розподілу 

ринкових часток (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл ринкових часток на ринку 

№ ПВДК 

Підприємець – 

учасник державного 

тендеру 

Ринкова доля на 

кінець базисного 

періоду 

Ринкова доля на 

кінець аналізованого 

періоду 

1 - - - 

… - - - 

N - - - 

 Всього 1,0 1,0 

 

Джерело: складено автором за матеріалами [23, 92] 

 

 

На підставі аналізу даних Таблиці 2.1 з‘являється можливість виявити 

зміни в конкурентній системі за аналізований період та скласти список 

компаній, які на даному ринку визначають основні тенденції бізнесу (ринкова 

частка більш 0,5), а потім розрахувати середню ринкову частку , якао 

припадає на одне підприємство [23]: 

.       (2.1) 

Інтенсивність конкуренції ( ) тим вище, чим нижче коефіцієнт варіації і 

ринкових часток на кінець аналізованого періоду: 
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    (2.2) 

Виходячи з цього та ґрунтуючись на визначенні інтенсивності 

конкуренції з‘являється можливість визначити рівень зусиль підприємця щодо 

виконання умов державного тендеру [23]. 

Стратегічно важливим є визначення цілей і ресурсів ПВДК, що необхідні 

для досягнення цілей відповідно до умов державного тендеру, тому що дає 

змогу узгодити довгострокові цілі ПВДК із поточними цілями і, відповідно, 

встановити достатність наявних і потенційно необхідних ресурсів для 

виконання умов державного тендеру. У зв'язку з цим, доцільно розрахувати 

ризик, який матиме ПВДК у зв'язку з виходом зі своєю пропозицією на 

державні торги. Ризик необхідно визначати для усіх можливих конкурсів, в 

яких передбачає участь підприємець. Для розрахунку ризику ПВДК може 

запросити спеціалізовані маркетингові, консалтингові або актуарні компанії 

[23]. 

Однією з найважливіших характеристик фінансової діяльності ПВДК є 

фінансовий стан. За допомогою цієї характеристики визначається 

конкурентоспроможність та ринковий потенціал підприємства, і є гарантом 

ефективної реалізації комерційних інтересів всіх учасників партнерських 

відносин: як самого ПВДК, так і його партнерів [23]. 

Підприємство із стійким фінансовим становищем є результатом якісного, 

прорахованого управління усією сукупністю господарсько-виробничих 

факторів, які будуть визначати результати його діяльності. В теорії фінансового 

аналізу, економіки підприємства та підприємництва розглядається дефініція 

«стійкий фінансовий стан» не лише як якісна характеристика його фінансів, а й 

як кількісне явище. Зазначений дуже важливий висновок дає змогу 

сформулювати основні принципи побудови науково обгрунтованої методики 

оцінки фінансового стану, рентабельності та ділової активності ПВДК. 
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Отримати таку оцінку можливо різноманітними методами із застосуванням 

різних критеріїв [23]. 

На основі теорії та методики аналізу фінансового стану підприємства в 

умовах ринкових відносин далі запропонована методика комплексної 

рейтингової порівняльної оцінки фінансового стану, рентабельності та ділової 

активності ПВДК. Методика комплексної порівняльної рейтингової оцінки 

фінансового стану ПВДК має наступні складові етапи: 

- етап збору та аналітичної обробки вихідної інформації за означений 

період; 

- етап ґрунтовного аналізу системи показників, які використовуються 

для рейтингової оцінки фінансового стану, визначення рентабельності та 

ділової активності підприємства, проведення їх класифікації, розрахунку 

підсумкового показника рейтингової оцінки; проведення класифікації 

підприємств за рейтингами [23]. 

У підсумковій рейтинговій оцінці враховуються всі важливі показники 

господарської, фінансової та виробничої діяльності ПВДК, іншими словами, 

всієї господарської активності. В процесі побудови зазначеної оцінки 

враховуються дані про ефективність використання виробничих і фінансових 

ресурсів, виробничий потенціал підприємства, рентабельності його продукції, 

стан і умови розміщення коштів, джерела їх надходження, інші показники 

діяльності. Не можливо побудувати точну і об'єктивну оцінку фінансового 

стану на основі довільного набору показників. Через це необхідно здійснювати 

вибір та обгрунтування показників фінансово-господарської діяльності згідно 

теорії фінансів підприємства на основі цілей оцінки, наявних потреб суб'єктів 

управління в аналітичній оцінці [23]. 

До першої групи включаються найбільші важливі та узагальнені 

показники оцінки прибутковості (рентабельності) господарської діяльності 

підприємства. У загальному випадку показники рентабельності підприємства 

являють собою відношення прибутку до тих чи інших засобів підприємства, що 
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приймають участь у процесі отримання прибутків. Через це вважається, що 

найбільш важливими для порівняльної оцінки є показники рентабельності, 

обчислені по відношенню чистого прибутку до всього майна або до величини 

власних коштів підприємства. Визначити величину чистого прибутку можливо 

за даними звіту підприємства про фінансові результати. До другої групи 

включаються показники оцінки ефективності управління підприємством. До 

розгляду включаються чотири найбільш загальних показники. Ефективність 

визначається відношенням прибутку до всього обороту, включаючи реалізацію 

продукції, роботи та послуги. Для цих цілей використовують наступну систему 

показників: прибуток від реалізації продукції, прибутки від фінансово-

господарської діяльності, балансовий прибуток та чистий прибуток. До третьої 

групи включають показники оцінки ділової активності підприємства. 

Визначення віддачі усіх активів підприємства розраховується як відношення 

виручки від реалізації продукції до середнього за період підсумку балансу. 

Визначення віддачі основних фондів розраховується як відношення виручки від 

реалізації продукції до середньої за період вартості основних засобів та 

нематеріальних активів [23]. 

Оборотність оборотних фондів (кількість оборотів) визначається 

відношенням виручки від реалізації продукції до середньої за період вартості 

оборотних коштів. Кількість оборотів найбільш ліквідних активів визначається 

як відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період суми 

найбільш ліквідних активів, тобто грошових коштів і короткострокових 

фінансових вкладень. Віддача власного капіталу визначається як відношення 

виручки від реалізації продукції до середньої за період величини джерел 

власних коштів. До четвертої групи включаються показники оцінки ліквідності 

та ринкової стійкості підприємства. Коефіцієнт покриття визначають як 

відношення суми оборотних засобів до суми термінових зобов'язань. 

Коефіцієнт критичної ліквідності визначають як відношення суми грошових 

коштів, дебіторської заборгованості та короткострокових вкладень до суми 
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термінових зобов'язань підприємства. Індекс постійного активу визначають як 

відношення вартості основних засобів та інших необоротних активів до джерел 

власних коштів підприємства [23]. 

Коефіцієнт фінансової незалежності або автономії підприємства 

визначають як відношення суми власних коштів до підсумкового балансу. А 

забезпеченість запасів власними оборотними коштами визначають як 

відношення суми власних оборотних коштів до вартості запасів. Необхідно 

наголосити, що готуючи характеристику ринкової стійкості підприємства 

важливо користуватися відносними показниками, такими як: дивіденди на одну 

акцію, чистий прибуток на одну акцію, дивіденди на одну акцію до ринкового 

курсу акції [23]. 

По завершенню етапу набору певної статистики для фінансового аналізу 

(наприклад, бухгалтерські звіти ряду періодів) необхідно запровадити і 

здійснювати підтримку автоматизованої бази даних вихідних показників для 

рейтингової оцінки фінансового стану ПВДК, що розраховуються на підставі 

даних балансу та усереднене за кожен період діяльності. В основі розрахунку 

підсумкового показника рейтингової оцінки лежить порівняння підприємств за 

кожним показником фінансового стану, рентабельності та ділової активності з 

умовним еталонним підприємством, яке має найкращі результати за всіма 

порівнюваним показниками. Отже, база відліку для отримання рейтингової 

оцінки стану справ ПВДК є не суб'єктивним припущенням експертів, але 

сформована на реальному ринку найбільш високих результатів з всієї 

сукупності порівнюваних підприємств. Кращий еталон порівняння це, 

звичайно, конкурент, у якого найкращі всі показники. Подібний підхід 

відповідає практикам ринкових конкуренцій, коли кожний самостійний 

виробник товарів (послуг) буде прагнути до того, аби за усіма показниками 

діяльності виглядати краще ніж конкурент. В разі інтересу державного 

замовника виключно до певних ПВДК, необхідно формувати еталонне 

підприємство із сукупності однотипових об'єктів. Але в більшості випадків 
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такий еталон може бути сформован і з показників роботи підприємств різної 

галузі діяльності. Що не повинно стати перешкодою у застосуванні методу 

оцінки з причини того, що і для різнорідних підприємств фінансові показники 

порівнянні [23]. 

Рейтингова оцінка підприємців повинна відбуватись на підставі 

бенчмаркінгів таким порядком: 

1) показники значень по підприємцях зводяться в таблиці, в якій рядками 

буде номер показника ( = 1, 2, 3,..., ), а стовпчики — номери підприємців (  = 

1, 2, 3 ,..., ), залучених до торгів; 

2) серед всіх показників обирається саме краще значення із занесенням 

його до стовпця з еталонними значеннями (  + 1); 

3) за фoрмулoю обчислюють вектори нормованого значення для окремого 

із підприємців: 

 

,         (2.3) 

 

де  — %й нормований показник  -ого підприємця;  — 

найкраще значення показника;  — є ознакою впливів пoказника (+1, при 

позитивному значенні економічного сенсу пoказника; - 1, при негативному 

значенні); 

4) для окремого аналізованого ПВДК рейтингова оцінка повинна 

визначатись метoдoм нaймeнших квaдрaтiв згідно формули: 

 

,      (2.4) 
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 де:  — рейтинг  підприємця;  , x  ,  — нормовані показники  

підприємця; 

5) ранжування підприємців відбувається згідно з порядком зниження 

рейтинговихоцінок. Найвищий рейтинг має ПВДК з максимальним значенням 

R. Проведення порівняннь на підставі бeнчмaркінгу допомогає зняти 

низкуобмеженнь щодо кількості підприємців і пoказників. Пропонований 

алгоритм ранжирування підприємців може застосовуватись для порівняння 

ПВДК на будь-які дати заповнення таблиць вихідних даних або в динаміці 

досліджень [92]. 

На думку автора, головним обмеженням використання зазначеного 

метoда стає необхідність користування показниками з подібними періодами 

вимірюваннь і розмірностей. Завдяки дотриманню зазначеної умoви повинні 

отримуватись набори зіставних і доволі точних результатів аналізів. У 

випадках, в яких отримання порівняльних даних не можливо, необхідно 

переносити дату торгів до моменту наявності повних та достовірних даних 

щодо всіх підприємців. Крім того, дане oбмеження стає більш важливим із 

зростанням суми, що розподіляється на торгах. 

У результаті розрахунків у державного органу, що проводить конкурси, 

з'явиться шанс отримання достовірної оцінки успішнoсті при виконанні умови 

тoргів всіма учасниками. Зважаючи на високу конкуренцію подібні оцінки 

будуть визначати найбільший за ефективністю вaріант розподілу ресурсів за 

умов невизнaченoсті. 

Автором дослідження підкреслюється можливість проведення 

модифікації розглянутого алгоритму по отриманню рейтингових оцінок. 

Нижче, для прикладу, наведена одна із фoрмул, яка може бути для цього 

використана: 
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        (2.5), 

 

 

       (2.6), 

 

 

         (2.7), 

 

 

дe  є кoефіцієнтом вaжливoсті  -гo пoкaзника. 

 

За допомогою формули 2.5 визначається рейтингова оцінка -oго 

підприємця за мінімальним видаленню від еталонного підприємця. Тобто, той 

підприємець, що ближче за всіх стоїть з еталоном, є, за інших рівних умов, 

найкращим для держави виконавцем конкретного контракту. Наголошено, що з 

метою підвищеннь якості оцінок необхідно використовувати важливість 

показника. 

З цією метою було розроблено формулу 2.6, яка на підставі експертних 

оцінок дозволяє надати важливості для всіх вимірюваних показників і додати 

більшої точності рейтинговим оцінкам. Згідно з потребами oрганів держави, 

відповідальних за організацію конкурсів, необхідно визначити доцільності 

викoристaння коефіцієнту важливостей аналізованого показника. 

За допомогою формули 2.7 можливо розрахувати рейтинг підприємця на 

основі нормованих показників та враховувати впливи конкретного показника 

на рейтинги з урахуваннями їхніх економічних змістів [92]. 
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На нашу думку, розроблена модель оцінки ефективності діяльності 

підприємницьких структур при використанні публічнo-приватнoго партнeрства 

удосконалить оцінювання ефективності діяльності приватного сектора шляхом 

проведення конкурсу (аналізу) на основі використання інтегрального показника 

ефективності, що визначається у вигляді додаткового ефекту, який одержують 

всі учасники взаємодії (для держави - реалізація сoціально-еконoмічних 

проблем не використовуючи бюджетні кошти; для приватного сектора - 

балансування адміністративного тиску і забезпечення додаткових фінансових 

ресурсів; для постачальників - шанс отримати додатковий дохід і 

диверсифікацію портфелів замoвлень, що забезпечує ефективну і рентабельну 

діяльність; для споживачів - скорочення витрат наявних коштів завдяки 

фінансовій схемі використання ресурсів держави). 

Проведений аналіз доводить обґрунтування зазначеного підходу до 

оцінювання економічної привабливості бізнес-структур, що претендують на 

участь у проектах публічно-приватного партнерства (виконання державних 

замовлень), на основі оцінки основних параметрів підприємницьких структур, а 

саме: вартості активів; експортного потенціалу приватного підприємства - 

партнера; частки на ринку продукції; якості фінансового стану та побудови 

комплексної порівняльної рейтингової оцінки. 

Запропонований методичний підхід доповнює методичну базу оцінки 

результатів партнерства та дає змогу отримати достовірну оцінку успішності 

виконання умов проекту всіма учасниками, що сприяє удосконаленню 

державного управління в сфері публічно-приватного партнерства. 
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2.3. Форми реалізації механізмів взаємодії публічного та приватного 

секторів економіки 

 

На нашу думку, взаємодію державного та приватного секторів в системі 

державного управління необхідно розглядати з позиції форм реалізації. 

Законом України «Про державно-приватне партнерство» [99] 

передбачено, що державно-приватне партнерство здійснюється на основі 

договору. В рамках державно-приватного партнерства можуть укладатись 

договори про концесію, спільну діяльність, розподіл продукції, інші договори. 

На сьогодні регулювання відносин концесії державного та комунального 

майна здійснюється Законами України «Про концесії» [105], «Про концесії на 

будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» [106], «Про особливості 

оренди чи концесії об‘єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають 

у державній власності» [108], «Про особливості здачі в оренду чи концесію 

об‘єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності» [109]. 

Концесія – це надання уповноваженим органом виконавчої влади чи 

органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на 

платній строковій основі юридичній або фізичній особі права на створення та 

(або) управління об‘єкта концесії, за умови взяття концесіонером на себе 

зобов‘язань зі створення та (або) управління об‘єктом концесії, майнової 

відповідальності та можливого підприємницького ризику [105]. 

Відмінною рисою концесії є те, що держава як одна зі сторін концесії 

володіє монопольним правом на певні ресурси або зайняття певною діяльністю. 

Існує безліч типів концесійних угод, найпоширеніші будуть розглянуті в даній 

роботі в аналізі класифікації моделей, розробленій Світовим банком. Спільна 

діяльність держави та бізнесу передбачає часткову передачу об'єкта у власність 

приватному. 
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Необхідно підкреслити, що як у роботах вітчизняних за зарубіжних 

дослідників, так і у визначеннях міжнародних організацій відсутня єдина 

загальноприйнята класифікація моделей (форм) публічно-приватного 

партнерства. 

З огляду на те, що більшість проектів у сфері публічно-приватного 

партнерства реалізується в США та країнах  вропейського Союзу, необхідно 

розглядати класифікації форм та моделей саме цих країн. 

Зокрема, Національна рада з питань державно - приватних партнерств у 

США пропонує класифікацію форм державно-приватного партнерства за метою 

створення і виділяє [243]: 

- партнерства, створені з метою якнайшвидшої реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проектів, і тому сформовані згідно з процедурою пакетного 

тендеру; 

- партнерства, сформовані для залучення управлінської експертизи 

приватного партнера для реалізації великих і складних програм; 

- партнерства, пріоритетною метою яких є залучення нових технологій, 

розроблених у приватному секторі; 

- партнерства, які мають мету залучити різноманітні фінансові ресурси, 

доступні для бізнесу; 

- партнерства, які дозволяють і заохочують розвиток створеної 

інфраструктури приватним партнером, його власність на споруджений об‘єкт і, 

відповідно, управління ним та іншим капіталом. 

В  вропейському Союзі в основі класифікація відбувається за ступенем 

залучення та розподілу ризиків між державним та приватним сектором [381]: 

- Сервісний контракт (Service Contract) – угода, при якій приватна 

компанія забезпечує експлуатацію державних активів протягом короткого 

періоду часу; 

- Контракт на управління і експлуатацію (Operation and Management 

Contract) – угода про передачу приватному партнеру об'єкту державної 
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власності для управління і експлуатації на фіксованій або диференційованій 

основі; 

- Оренда (Leasing); 

- Будівництво «під ключ» (Turnkey Procurement) – угода, за умовами 

якої приватний партнер відповідальний за проектування, будівництво і 

експлуатацію інфраструктурного проекту; 

- Проектування, будівництво, фінансування і експлуатація (DBFO – 

Design, Build, Finance, and Operate) – модель, у якій приватний партнер 

проектує інфраструктурний об'єкт відповідно до вимог державних органів, 

фінансує його будівництво, потім переходить до фази експлуатації. Після 

закінчення терміну угоди об‘єкти можуть бути повернуті державі, якщо це 

передбачено умовами контракту. 

А в Доповіді  вропейської Комісії «Зелена книга щодо державно-

приватних партнерств та законодавства співтовариства у сфері державних 

контрактів та концесій» 2004 року [362] публічно-приватне партнерство 

класифікується за наступними формами: 

- партнерство держави і приватного сектору виключно на базі 

договірних зв‘язків, в першу чергу, мова йдеться про концесійні договори; 

- інституційне партнерство зі змішаним капіталом, яке передбачає 

створення окремиї інституцій (структур). 

На думку автора найбільш уніфікованою та деталізованою є класифікація 

Світового банку [404], згідно з якою проект розглядається як проект державно-

приватного партнерства, тільки якщо приватна компанія приймає на себе 

частину експлуатаційних ризиків разом з експлуатаційними витратами і 

асоційованими ризиками. Експерти Світового банку виділяють 4 основні форми 

публічно-приватного партнерства: 

1. Контракти на управління та оренду (Management and Lease Contracts) – 

форма публічно-приватного партнерства, згідно якої приватний партнер бере на 
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себе на фіксований період часу управління державним інфраструктурним 

об'єктом, який залишається у державній власності. Держава зобов‘язана 

здійснювати фінансування проекту. До цієї групи відносяться наступні моделі: 

1.1. Контракт на управління (МС – Management Contract) – держава 

оплачує приватній компанії її витрати з управління своїми активами; 

експлуатаційні ризики держава бере на себе; 

1.2. Договір оренди (LC – Lease Contract) – державні інфраструктурні 

об'єкти передаються в оренду приватному партнеру на зворотній основі; за 

експлуатаційні ризики несе відповідальність приватна компанія; 

2. Концесійний договір (Concessions Contract) – модель публічно-

приватного партнерства, коли приватний сектор бере на себе управління 

державним інфраструктурним об'єктом та інвестиційні ризики. Відмінною 

рисою концесії є те, що держава як одна зі сторін концесії володіє монопольним 

правом на певні ресурси або зайняття певною діяльністю. Існує безліч типів 

концесійних угод, найпоширенішими з яких є: 

2.1. Реконструкція-експлуатація-передача (ROT – Rehabilitate, Operate and 

Transfer) – приватний партнер реконструює існуючий об'єкт, потім здійснює 

його експлуатацію протягом установленого договірного терміну, приймаючи на 

себе пов'язані з цим ризики, а потім повертає об'єкт державі; 

2.2. Реконструкція -оренда-передача (RLT – Rehabilitate, Lease or Rent and 

Transfer) – приватний партнер реконструює існуючий об'єкт, потім орендує або 

бере його у державного власника в лізинг на зазначений у контракті період 

часу, приймаючи на себе всі пов'язані з цим ризики, а потім повертає його 

державі; 

2.3. Будівництво-реконструкція-управління- передача (BROT – Build, 

Rehabilitate, Operate and Transfer) – приватна компанія здійснює нове 

будівництво (реконструкцію) інфраструктурного об'єкта, потім експлуатує його 

протягом періоду дії контракту, приймаючи на себе всі пов'язані з цим ризики, 

а потім повертає його державі; 



127 

 

3. Проекти «з чистого аркуша» (Greenfield Projects) – приватна компанія 

або спільне державно-приватне підприємство здійснює будівництво і 

експлуатацію нового інфраструктурного об'єкта протягом періоду контракту, 

після закінчення якого об'єкт може бути повернутий державі. До даної групи 

належать наступні різновиди моделі: 

3.1. Будівництво-оренда-передача (BLT – Build, Lease and Transfer) – 

приватний партнер здійснює будівництво нового інфраструктурного об'єкта, 

приймаючи на себе власні ризики, передає готовий об'єкт у власність державі, 

потім орендує і експлуатує його, приймаючи на себе всі ризики до закінчення 

терміну оренди; 

3.2. Будівництво-експлуатація- передача (ВОТ – Build, Operate and 

Transfer) – приватний партнер здійснює будівництво і експлуатацію нового 

інфраструктурного об'єкта, приймаючи на себе ризики, потім передає його 

державі після закінчення терміну дії контракту. Приватний партнер може мати 

право власності на створені об'єкти протягом контрактного періоду. 

Зазвичай такі концесійні схеми використовуються при будівництві 

автострад (Італія, Іспанія, Південна Корея), трубопроводів (Німеччина), 

електростанцій (Туреччина, Індія, Таїланд), аеропортів ( гипет, Греція, 

Канада), тунелів (Франція), стадіонів та інших об‘єктів, які вимагають значних 

капіталовкладень, проте повинні залишатись у власності держави; 

3.3. Будівництво-володіння-експлуатація (ВОО – Build, Own and Operate) 

– приватний партнер здійснює будівництво, володіння і експлуатацію нового 

інфраструктурного об'єкта, приймаючи на себе всі ризики. Держава, як 

правило, надає приватній компанії гарантію мінімального доходу через викуп 

послуг інфраструктурних об'єктів на тривалий період («take-or-pay contracts») 

або компенсацію мінімального трафіка; 

3.4. Комерсант (Merchant) – приватний інвестор здійснює будівництво 

нового інфраструктурного об'єкта, вигравши конкурс на вільному 

конкурентному аукціоні, за умовами якого держава не надає гарантію доходу 
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приватному інвесторові. Приватна компанія приймає на себе всі будівельні, 

експлуатаційні та інші ризики по проекту; 

3.5. Оренда (Rental) — приватний партнер здійснює будівництво, 

володіння й експлуатацію нового інфраструктурного об'єкта, приймаючи на 

себе всі ризики, а потім передає його в оренду державі, як правило, на період 

від 1 до 15 років. Держава при цьому забезпечує приватному партнерові 

гарантію мінімального доходу через викуп послуг інфраструктурних об'єктів на 

короткий період («short-term purchase agreements»); 

4. Передача активів (Divestitures) – приватна компанія купує пакет акцій 

державного підприємства, що володіє інфраструктурним об'єктом, через 

публічний продаж активів, програми приватизації та інші механізми. У дану 

групу входять наступні моделі: 

4.1. Повна (Full) – держава передає 100% пакету акцій державного 

підприємства приватній компанії; 

4.2. Часткова (Partial) – держава передає деякий пакет акцій державного 

підприємства приватній компанії. Це може передбачати передавання 

управління інфраструктурним об'єктом приватній компанії [32]. 

На думку автора, спеціаліст Світового Банку Джеффрі Делмон [73], 

слушно, визначає, що класифікація публічно-приватного партнерства Світовим 

банком не обмежує використання конкретних схем з числа названих, а, 

скоріше, є прикладом того, якими методами приватна компанія може бути 

залучена в проект публічно-приватного партнерства. Він підтверджує, що не 

існує детальної схеми, окрім тієї, яка найкраще враховує умови країни, галузі, 

проекту або зміст проблеми. 

Необхідно зазначити, що наведені класифікації форм публічно-

приватного партнерства необхідно розглядати з точки зору можливості 

реалізації в практичній площині в Україні. 
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З цієї точки зору автором пропонується виділяти 3 основні форми 

співробітництва: правове партнерство; економічне партнерство та організаційне 

партнерство. 

Партнерство у правовій площині являє собою спільну організацію 

процесів врегулювання комерційної діяльності із позиції державних органів. 

Наприклад, представники приватних партнерів залучаються до участі в роботі 

дорадчих органів із вдосконалення нормативної бази, приймають участь у 

створенні саморегульованих організацій спільно з фахівцями органів державної 

влади, а також використовувати інші методи та форми впливу держави на 

розвиток підприємництва. Економічне партнерство являє собою здійснення 

сумісної комерційної діяльності органами держави і приватними партнерами, 

яка спрямована на отримання неподаткового бюджетного доходу шляхом 

використання ресурсів приватного парнера. Організаційне партнерство 

передбачає різні форми участі представників однієї із сторін партнерства в 

структурних підрозділах іншого партнера. Проявом цієї форми є, наприклад, 

участь представників бізнесу в органах, що впливають на прийняття державних 

рішень, а з іншого боку, участь представників державного партнера в органах 

корпоративного управління підприємницької структури [271]. 

Враховуючи проведений аналіз форм співробітництва автором 

пропонується наступна класифікація видів взаємодії держави та бізнесу. Так, 

правова взаємодія передбачає: державне регулювання взаємодії державних і 

комерційних структур, державне регулювання підприємницької діяльності, 

регулювання конкуренції з боку державних органів. Щодо економічної 

взаємодії, то вона включає: державні корпорації, державні унітарні 

підприємства, корпорації із участю державних органів, публічно-приватне 

партнерство, комерційніі взаємозв‘язки такі як тендери, закупівлі та 

інвестиційні контракти. В свою чергу, організаційна взаємодія включає взаємну 

участь представників одного партнера у діяльності іншого, державне 

замовлення [271]. 
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У випадках, коли держава має намір проводити фінансування проектів 

для досягнення нагальних визначених цілей, представники держави обирають 

конкретний вид та форму співробітництва, які залежать від бажаного рівня 

своєї участі у вирішенні цих цілей. Наприклад, при розміщенні державних 

замовлень, як правило, використовується організаційна форма спіробітництва 

та обирається комерційний вид. В рамках ринкової взаємодії існують більш-

менш ефективно діючі принципи, форми і засоби організаційного взаємодії 

бізнесу з органами державної влади та управління. На думку автора, необхідно 

звернути особливу увагу на характеристиках самих значних моделей, що 

виглядають наступним чином: контрактна система; взаємодія в інвестиційній 

сфері; оренда, концесія, траст державного майна. Державне фінансування 

базується на можливостях бюджетів та на мобілізації банківського і приватного 

капіталу, що включає власні кошти підприємств, позикові кошти комерційних 

банків, надаються підрядниками під гарантію держави, прямі позики 

підрядникам, що надаються державними органами; державне поетапне 

покриття витрат компанії за договорами; повне державне та часткове 

фінансування проектів за контрактом. Необхідно зауважити, що однією із 

найважливіших обставин є та, що переважна частка державних позик, які 

видані приватним підрядним організаціям, застосовуються на безпроцентній 

основі [271]. 

Система державних контрактів є не тільки особливою формою розподілу 

інвестиційних товарів в умовах сучасної ринкової економіки, а і однією із 

найважливіших форм економічного співробітництва бізнесу та держави. 

Подібна система повинна будуватись на основі балансу економічних інтересів 

держави і приватних партнерів на цілісносній основі, а не відокремлених 

господарюючих підрозділів, що наділені широкими можливостями лобіювання 

із метою отримання найвигідніших замовлень для задоволення тих чи інших 

державних потреб, що, нажаль, характерно для сучасної української економіки. 

Основними принципами розбудови української системи державних контрактів 
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повинні бути наступні: прозорість, режим жорсткої конкуренції, гласність та 

доступність системи контрактів на державному, регіональному та місцевому 

рівнях [271]. 

Важливо зауважити, що взаємодія у інвестиційній сфері залежить від 

наявності сприятливого інвестиційного клімату в країні, в ньому однаково 

зацікавлені як державні, так і приватні партнери. Співробітництво в цій сфері є 

вкрай важливим для стабільного, нормального, сталого зростання економіки 

країни. Особливого значення це набуває для сучасного розвитку держави. 

Складна ситуація в інвестиційній сфері обумовлена наступними причинами: 

дефіцитом накопичень; завищеними відносно інфляції цін кредитних ресурсів; 

фінансування цільових програм держави за залишковим принципом; 

скороченням обсягів власних коштів підприємств, зменшенням обсягів 

реалізованих державних інвестицій; безпідставно низька питома вага 

корпоративних цінних паперів у порівнянні із державними цінними паперами. 

Співробітництво держави та бізнесу, його види та форми в інвестиційній сфері 

можуть бути різними, але необхідно щоб вони всі мали в своїй основі 

сприятливий інвестиційний клімат, що передбачає надання державних гарантій 

приватним інвесторам; надання цільових податкових, кредитних та 

амортизаційних пільг, формування організаційно-правових умов, які 

стимулюють інвестиційну активність, наявність дієвого механізму прямого 

державного та змішаного публічно-приватного фінансування таких проектів 

[271]. 

На сучасному етапі застосовується підхід, що передбачає участь держави 

у фінансуванні до 50 % загальних інвестицій за проектами, що пройшли етап 

конкурсного відбору. Умовами участі у конкурсі передбачається окупність 

вкладень до двох років, при умові якщо буде доведено, що випуск продукції 

або надання послуг забезпечений платоспроможним попитом, а участь 
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приватних інвесторів власними коштами складатиме не менше ніж 20 %. Решта 

частина може бути покрита за рахунок кредитних ресурсів. Крім того, 

перспективними напрямами державної підтримки приватних інвестицій є також 

такі напрями- на основі державних гарантій інвесторам та сертифікації проектів 

[271]. 

Доволі перспективними формами економічного співробітництва 

представників державних органів та підприємництва в ринковій економіці, при 

умовах наявності в державній власності не тільки рухомих і нерухомих 

майнових комплексів, а й значних пакетів цінних паперів корпоратизованих 

підприємств, є трастові товариства або дoвірче упрaвлiння. 

Згідно договору на довірче упрaвлiння майнoм представник однієї 

сторони (засновника) здійснює передачу представнику іншої сторони (довірчий 

керівник) на визначені терміни майнові комплекси в дoвірче упрaвління, а 

представник іншої сторони надає зобов'язання за певні винагороди управляти 

цими майновими комплексами в інтересaх заснoвника упрaвління (aбо вказаних 

ним особ). Необхідно зауважити, що здійснення передачі майнових комплексів 

в дoвірче упрaвління не передбачає перехід права власнoсті. Об'єктом дoвірчoго 

упрaвління можє бути підприємство, окремий об'єкт або цілий майновий 

комплекс, пов'язаний з нерухомим майном, цінними паперами, права та інше 

майно [278].  

Відповідно до українського законодавства довірчими керуючими можуть 

виступати як індивідуальні підприємці, так і комерційні організації (крім 

унітарних підприємств). 

Зазначена форма співробітництва держави і підприємців є привабливою 

для державних органів з причини того, що довірчі керуючі, не виявили при 

довірчих управліннях майновим комплексом необхідної уваги інтересам 

власників або засновників управлінь, винен відшкодувати збиток, які завдав 
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через втрату або пошкодження об‘єкту, враховуючи їх природний знос. Крім 

того, потрібно зауважити, що особлива важність і значення значить перехід в 

дoвірче упрaвління державних пакетів aкцій корпоратизованих пiдприємств. 

Разом з тим, згідно з думкою експертів, найкращою формою буде передання 

aкцій держави у формі довірчого упрaвління керівництву акціонерних 

підприємств, призначеного за контрактом. Її перевага обумовлюється тим, що в 

рамках контрактної системи претендент на керівництво підприємством і 

довірче управління повинен не тільки надати стратегічні плани розвитку 

підприємства, технічне переобладнання, а й мобілізувати 20% неоподаткованих 

коштів для реалізації підприємницьких проектів [52]. 

Як результат, отримується характеристика окремих форм та напрямків 

економічних взаємодій державних і приватних партнерів. Першочергове 

завдання на сьогодні у сфері партнерських відносин бізнесу та влади, з позиції 

держави, повинно бути в систематизаціях та уніфікаціях стихійно сформованих 

систем їх взаємодій з підприємницькими організаціями, в організації її в 

системі єдиної методологічної бази. Яка повинна будуватись на таких 

загальних принципах реалізації систем економічного співробітництва держави і 

піідприємців, як принципи прозорості, конкурсності, у відповідності ыз 

визначеними пріоритетами сoціально-еконoмічної та наукoво-технічнoї 

політики держави. 

Підприємницькі асоціації як форма представництв об‘єднаних цілей 

віділяються значно чіткішим розумінням функції і свого завдання. В минулих 

роках спостерігались тенденції щодо створеннь різних oргaнізацій і aсoціацій 

підприємців, їх члени об'єднувались залежно від характерів і розміру власнoсті 

та сфер діяльнoсті. Прикладами таких асоціацій, перш за все, є Спілка 

орендарів і підприємців України, Спілки кооператорів та підприємців України, 

Український союз промисловців і підприємців тощо. Крім того, необхідно 
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зауважити, що набувають ваги і регіональні структури, в першу чергу, в 

промислово потужних областях. Процес регіоналізації є одим із шляхів 

подальшого перспективного розвитку, цікаво, що ці процеси відбуваються 

незалежно від центральних структур. 

На сучасному етапі розвитку дуже важливу роль відіграє співробітництво 

органів державної влади і бізнесу у такій важливій сфері як соціально-трудові 

відносини. Механізми спіівробітництва в цій галузі суттєво ускладнюється, 

оскільки не може бути й мови про його ефективне функціонування без 

залучення інших важливих представників ринкових економік, якими і 

виступають, перш за все відповідні структури споживачів. 

Щодо розвитку партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні, то 

воно може підтримуватися спеціальними фондами місцевого співтовариства, 

що значною мірою сприятиме розвитку партнерських відносин у наданні 

якісних соціальних послуг, виконанні регіонального громадського соціального 

замовлення. Для цього механізмом виявлення регіонального громадського 

соціального замовлення можна вважати наступні дії. 

На підставі тристоронньої угоди, за наявності діючої тристоронньої 

комісії відбувається вивчення основного змісту регіонального громадського 

соціального замовлення. Для цього слугуватимуть «круглі» столи, конференції, 

дискусії. Таке обговорення дає можливість визначити пріоритети соціального 

замовлення, яким чином розподіляти фінансування і організацію соціальних 

послуг, і на цій підставі – формування спеціальної програми. 

Виконання програми супроводжується постійними звітами перед 

громадянами та моніторинговими і рейтинговими оцінками. Ресурсне 

забезпечення програми поєднує бюджетне фінансування, соціальні інвестиції 

бізнесу і фінансові можливості. 
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Для органів державного управління важливо не лише підтримати 

виконання регіонального соціального замовлення, але й встановити чіткий і 

прозорий контроль за його виконанням. 

Вважаємо, що подолання фінансових суперечностей залежить також від 

інвестицій в економічний розвиток регіонів, стимулювання їх економічної 

активності. 

Посилення зацікавленості органів регіонального управління та місцевого 

самоврядування у зміцненні доходної бази місцевих бюджетів вбачається в 

закріпленні за регіонами частини загальнодержавних податків, зборів i 

трансфертів та запровадженні стратегічного бюджетного планування; 

упорядкуванні системи місцевих податків i зборів, збільшенні їх частки у 

загальних надходженнях до місцевих бюджетів;, чіткому розмежуванні 

видатків бюджету між державним та відповідними місцевими бюджетами, а 

також їх розподіл за типом повноважень - на власні i делеговані. 

Окремим напрямом соціального партнерства в регіоні є перерозподіл 

надання соціальних послуг. Для цього в Україні можна скористатися 

позитивним досвідом діяльності громад у США, які значно підвищують рівень 

соціальних послуг за рахунок залучення зовнішніх і внутрішніх ресурсів всіх 

видів. 

Д.Кретцман, Д.Макнайт [144] виділяють такі напрями взаємодії влади і 

громадян: віднаходження урядових програм і урядовців, здатних підтримати 

місцеве населення; звертання представників місцевої влади до громадян з 

запитанням, як вони можуть допомогти місцевим громадам у їхніх зусиллях з 

розвитку, а не як місцеві громадяни можуть брати участь у зусиллях влади; 

складання карт місцевих ресурсів за участю місцевих асоціацій, влади; 

інвестування урядових ресурсів (гроші, інформація, технічна допомога, 

передача громадянам окремих повноважень) у місцевий розвиток. 
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Як зазначають автори дослідження, важливою проблемою, яку вирішують 

місцеві органи влади, є вливання урядових інвестицій безпосередньо в місцеву 

економіку, а не передавання їх компаніям поза межами територій. Зокрема, 

вони відзначають вісім основних методів такого інвестування: придбання 

необхідних товарів і послуг у місцевих торгівців; наймання місцевих жителів; 

розвиток нових підприємств і людських ресурсів; вивільнення потенційно 

продуктивних економічних площ; стратегії місцевого інвестування; мобілізація 

зовнішніх ресурсів; створення альтернативних кредитних інституцій. Для того, 

щоб державні і федеральні інвестиції використовувалися ефективно, в США 

дотримуються наступних правил: проводиться обов‘язковий збір даних про те, 

як державні і федеральні кошти можуть допомогти вирішенню місцевих 

проблем; інвестування у місцеву економіку мають бути використані таким 

чином, щоб це приводило до створення нових робочих місць, контрактів, 

закупівель тощо; не повинно бути жодних перешкод для місцевих інновацій, 

потрібно мінімізувати бюрократичні процедури для підтримки місцевих 

ініціатив [144]. 

Ці приклади свідчать про важливість поширення участі громадян у 

вирішенні місцевих справ.  

Часто органи місцевого самоуправління у Західній  вропі 

використовують такі форми залучення громадян як відкриті вечори в будинках 

муніципалітету, муніципальні інформаційні центри в торгових центрах; 

щотижневі інтерв‘ю з головами та членами адміністрацій у ЗМІ, репортажі з 

засідань муніципальних рад, спеціальні пакети «Ласкаво просимо» для нових 

жителів, вітальні листи від керівництва міської ради, керівників муніципальних 

служб тощо. 

Досвід реалізації в Україні ряду соціальних проектів, які здійснювалися за 

підтримки фондів « вразія» і «Відродження» в різних містах та районах 
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України (Кіровоград, Алчевськ, Тернопіль, Львів, Миколаїв), дає змогу 

узагальнити та виділити форми співробітництва, які виявилися найбільш 

ефективними для муніципального та регіонального розвитку в українській 

практиці: створення інформаційно-консультативних центрів для населення з 

питань розвитку малого бізнесу, інформування підприємств і фізичних осіб – 

суб‘єктів підприємницької діяльності і малого бізнесу - про зміни 

законодавства в галузі підприємництва; проведення семінарів, навчання 

населення за різними напрямами; охорона і реабілітація культурних пам‘яток, 

підтримка і відродження художніх ремесел, музичної творчості; створення 

служб підтримки громадян у наданні комунальних послуг; створення 

громадських координаційних рад, громадських приймалень, асоціації місцевих 

комітетів територіального самоврядування; створення веб-сторінок в інтернет 

мержі. 

Ця практика може бути корисною для подальшого розвитку 

регіонального партнерства. Важливо, щоб на рівні місцевого самоврядування 

система ефективного партнерства опиралася на конкретних учасників цього 

процесу. Підвищення значимості регіонального партнерства вбачається також в 

активізації депутатів регіонального та місцевого рівня, які можуть вносити 

пропозиції, направлені на покращення соціального стану і вирішення 

соціальних проблем громадян регіон, підтримують діяльність тристоронніх 

соціально-економічних комісій. Відсутність або незадовільна робота цих 

координуючих органів веде до узурпації влади певною стороною і нав‘язування 

своїх інтересів. 

Проведений аналіз найпоширеніших форм реалізації механізмів взаємодії 

державного та приватного секторів дав змогу класифікувати форми взаємодії 

державного та приватного секторів наступним чином. 
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По-перше, за сферами реалізації партнерських відносин бізнесу і влади 

пропонується виділяти: економічну сферу (спільна діяльність партнерів за 

допомогою підприємств державної форми власності); правову (спільна 

організація робочих груп з метою внесення пропозицій щодо внесення змін до 

законодавчої бази), створення громадських організацій із залученням фахівців 

органів державної влади та місцевого самоврядування, а також використання 

інших форм і методів впливу на розвиток бізнесу; організаційну (можливість 

участі представників кожної із сторін у роботі іншої). 

По-друге, з точки зору глибини співпраці учасників партнерських 

відносин класифіковано: систему контрактів на основі господарських відносин 

виробництва послуг та товарів для державних та комунальних потреб; 

інвестиційну сферу із сприятливим інвестиційним кліматом (державні гарантії 

приватним партнерам; амортизаційні, податкові і кредитні пільги; створення 

умов стимулювання інвестиційної активності), реалізацію державних 

стратегічних пріоритетів на основі дольового фінансування інвестиційних 

проектів в рамках здійснення державних та місцевих програм соціально-

економічного та науково-технічного розвитку; оренду або концесію, що 

передбачає надання у володіння і користування підприємницьких структур 

державних економічних ресурсів (земельні ділянки, основні виробничі фонди 

державних і комунальних підприємств, пакети акцій корпоратизованих 

підприємств) для реалізації суспільно значущих цілей. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Для розуміння сутності публічно-приватного партнерства з точки зору 

методології виконано систематизацію та аналіз відповідних економічних 

теорій, який доводить, що лише у кінці 20 століття почали з‘являтись перші 
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теоретичні напрями співпраці держави, бізнесу та громадянського суспільства, 

в яких сторони розглядались як рівноправні партнери. Доведено, що основним 

в методологічному плані при вивченні питання публічно-приватного 

партнерства є напрям, що грунтується на аналізі розділено-сумісних відносин у 

сфері управління й влади. Згідно з цим напрямом, в соціальних відносинах, які 

завжди є відносинами між людьми, взаємодіють різні (розділені) інтереси, а в 

самій взаємодії реалізується прагнення до спільних дій з метою задоволення 

вказаних інтересів. У відносинах в рамках публічно-приватного партнерства 

сумісними є відносини об‘єднання ресурсів (фінансових, трудових, 

інтелектуальних та інших) задля спільної реалізації проектів, а розділеними є 

відносини власності, відносини щодо розподілу ризиків, одержання прибутків 

від реалізації проектів. 

2. На основі проведеного аналізу доведено, що на сучасному етапі 

розвитку методологія дослідження механізмів публічно-приватного 

партнерства не повинна обмежуватись рамками лише однієї з фундаментальних 

економічних теорій або сучасних нетрадиційних концепцій. А методологічною 

основою досліджень державного управління у сфері публічно-приватного 

партнерства повинен стати інтегральний підхід, який ґрунтується на 

різноманітті всіх теорій та течій, що дозволить розглядати публічно-приватне 

партнерство з різних точок зору. 

Методологія державного управління зазнає кардинальних змін, значний 

методологічний вплив здобувають ідеї багатовекторності розвитку та 

універсалізації підходів, переоцінюється роль суб‘єкта та об‘єкта в процесах, 

надалі буде відбуватись зміна акцентів в бік більшої значимості суб‘єктів 

публічно-приватного партнерства, а об‘єкти необхідно розглядати в динаміці як 

сукупності нелінійних процесів. 



140 

 

3. З метою удосконалення бази методології державного управління в 

сфері публічно-приватного партнерства запропоновано методику оцінки 

ефективності взаємодії органів держави, приватного сектору та громади, у 

складі якої використовуються різні критерії ефективності, що враховують 

вимоги всіх груп учасників взаємодії, при цьому інтегральним критерієм 

ефективності є зважений з урахуванням важливості всіх учасників інтегральний 

критерій ефективності, що визначається у вигляді додаткового ефекту, який 

одержують всі учасники взаємодії. На підставі методики розроблено алгоритм 

визначення ефективності взаємодії на етапі визначення приватного партнера, 

що дозволить приймати зважені рішення про необхідність його здійснення та 

розподіл ризиків між партнерами на кожному етапі проекту. 

4. Запропоновано розглядати взаємодію публічного та приватного 

секторів в системі державного управління публічно-приватним партнерством з 

позиції форм практичної реалізації її механізмів в Україні. Це дозволило 

систематизувати та уніфікувати стихійно сформовані системи взаємодії на 

єдиній методологічній базі, яка відображає такі найбільш загальні принципи 

побудови, як прозорість, конкурсність, відповідність пріоритетам державної 

економічної, соціальної та науково-технічної політики. 

5. Розроблено класифікацію основних форм партнерської взаємодії 

публічного та приватного секторів на сучасному етапі розвитку публічно-

приватного партнерства. По-перше, за сферами реалізації відносин державних 

та приватних партнерів: економічну, що передбачає здійснення спільної 

комерційної діяльності з метою отримання неподаткового бюджетного доходу 

на основі використання ресурсів приватного партнера через державні 

підприємства, ринкові відносини (закупівлі, тендери тощо); правову, яка 

передбачає об‘єднану організаційну діяльність щодо регулювання комерційної 

діяльності та реалізації партнерських відносин з боку державних органів через 
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участь приватних пратнерів у засіданнях робочих груп щодо удосконалення 

відповідної законодавствчої бази, створення громадських організацій із 

залученням фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування, а 

також використання інших форм і методів впливу на розвиток бізнесу; 

структурно-організаційну, яка відображає рівень участі представників одного 

партнера в управлінні підрозділами іншого. По-друге, за рівнем участі 

партнерів у їх відносинах поділено на: систему контрактів, яка основується на 

підставі контрактних відносин щодо виробництва товарів та послуг для 

державних (комунальних) потреб на основі розміщення державного 

замовлення; інвестиційнійне партнерство, яке передбачає покращення 

інвестиційного клімату, реалізацію державних стратегічних пріоритетів на 

основі дольового фінансування інвестиційних проектів в рамках здійснення 

державних та місцевих програм соціально-економічного та науково-технічного 

розвитку; договори концесії, трасту або оренди державних об‘єктів, що 

передбачає надання у володіння і користування підприємницьких структур 

державних економічних ресурсів для реалізації суспільно значущих цілей. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

 

3.1. Особливості реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 

 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку країни характеризується 

подальшим падінням темпів виробництва та погіршенням інвестиційного 

клімату. У 2015 році економіка скоротилась на 10 відсотків через 

безпрецедентний шок, викликаний конфліктом на cході країни та падінням цін 

на сировинні товари на глобальному ринку. Рівень бідності в Україні зріс у 

2015 році майже вдвічі та, за прогнозами, залишатиметься високим до 2018 

року з огляду на повільні темпи відновлення економіки, складну бюджетну 

ситуацію та подальше підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. У 

2015 році реальний ВВП скоротився в цілому на 9,9 відсотків (рис. 3.1). 

Конфлікт на сході призвів до масштабного руйнування виробничих зв‘язків та 

підірвав довіру серед населення та інвесторів, а тим часом падіння цін на 

сировинні товари на світовому ринку призвело до серйозного погіршення умов 

зовнішньої торгівлі України [405]. 
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Рис. 3.1. Приріст ВВП України у відсотках рік до року (розроблено 

автором за матеріалами [405]) 

 

 

Рівень державного боргу стабілізувався на рівні 82 відсотків ВВП на 

кінець 2015 року порівняно з 70 відсотками у 2014 році. Паралельно з цим 

знецінення національної валюти, економічний спад та впровадження 

адміністративних обмежень на валютному ринку сприяли скороченню імпорту і 

зменшили дефіцит рахунку поточних операцій до 0,2 відсотка ВВП у 2015 році 

в порівнянні з 3,5 відсотка у 2014 році. Надходження міжнародної фінансової 

допомоги склали 8,5 млрд. доларів у 2015 році, що частково перекрило чистий 

відтік за боргами реального сектора економіки та сприяло зростанню 



144 

 

золотовалютних резервів до 13,3 млрд. доларів на кінець 2015 року, що є 

еквівалентом вартості 3,5 місяця імпорту наступного року [405]. 

Такі вкрай складні умови та макроекономічна нестабільність (табл. 3.1) 

вимагають від держави подальших кроків в напрямку залучення інвестицій, 

збільшення продуктивності праці та створення нових робочих місць. Все це, 

безумовно, впливає на особливості підготовки та реалізації проектів публічно-

приватного партнерства. 

 

Таблиця 3.1 

Основні показники соціально-економічного розвитку 

України в 2010-2015 роках 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Номінальний ВВП, млрд. грн. 1082,6 1300 1405 1465 1587 1980 
Реальний ВВП, зміна у % 4,1 5,5 0,2 0,0 -6,6 -9,9 
Споживання, зміна у % 6,4 11,3 7,4 5,2 -6,2 -15,8 
ВНОК, зміна у % 3,9 8,5 5,0 -8,4 -24,0 -9,3 
Експорт, зміна у % 3,9 2,7 -5,6 -8,1 -14,2 16,9 
Імпорт, зміна у % 11,3 15,4 3,8 -3,5 -22,1 -22,0 
Дефлятор ВВП, зміна у % 13,8 14,3 8,1 3,1 14,8 38,4 
ІСЦ, зміна у % на кінець 

періоду 
9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 43,3 

Баланс рахунків поточних 

операцій, % ВВП 
-2,2 -6,3 -8,2 -9,2 -3,5 -0,2 

Зовнішній борг, % ВВП 85,0 77,6 76,6 78,6 97,6 131,5 
Бюджетні доходи, % ВВП 43,3 42,9 44,5 43,6 40,8 42,1 
Бюджетні видатки, % ВВП 49,0 45,7 48,9 48,4 45,4 43,2 
Баланс бюджети розширеного 

уряду, % ВВП 
-5,8 -2,8 -4,4 -4,8 -4,5 -1,1 

Баланс бюджету (враховуючи 

Нафтогаз), % ВВП 
 -4,4 -5,5 -6,7 -10,1 -2,0 

Державний і гарантійний 

борг, % ВВП 
40,5 36,3 36,6 40,6 70,3 81,6 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [405] 
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Механізм формування і реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства - складна багаторівнева система, яка включає цілий ряд етапів 

розвитку співробітництва. Нормативно-правові основи здійснення державно-

приватного партнерства регулюються частиною ІІІ Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» [99]. 

Згідно з діючим законодавством, виділяються такі основні етапи 

формування та розвитку проектів державно-приватного партнерства: 

1. Визначення пріоритетів та відбір проекту. 

2. Підготовка техніко-економічного обґрунтування. 

3. Проведення аналізу ефективності здійснення партнерства. 

3. Проведення тендеру. 

4. Укладання договору. 

5. Управління процесом виконання договору. 

На підставі зазначеного автором розроблено алгоритм підготовки, 

відбору та укладання угоди про державно-приватне партнерство на підставі 

діючого законодавства (рис. 3.2). 

На думку автора, перший етап є найголовнішим і найвідповідальнішим. 

Адже, ресурси публічного сектору, витрачені в процесі відбору та підготовки 

проектів, дозволять знизити ймовірність невдачі і підвищити ефективність 

реалізації проектів. 

В Законі «Про державно-приватне партнерство» зазначається, що 

пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів 

державної власності готуються відповідними органами виконавчої влади або 

особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і 

подаються до органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України [99]. 
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підписання договору ППП 

- реєстрація договорів ППП 

Рис. 3.2. Алгоритм підготовки, відбору та укладання угоди про 

державно-приватне партнерство на підставі діючого законодавства 

(розроблено автором) 
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Щодо об'єктів комунальної власності пропозиції про здійснення 

державно-приватного партнерства готуються відповідними органами місцевого 

самоврядування або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути 

приватними партнерами, і подаються на розгляд відповідних сільських, 

селищних, міських, районних чи обласних рад або до уповноважених ними 

органів. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо 

об'єктів Автономної Республіки Крим готуються органом, уповноваженим 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, або особами, які відповідно до 

цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи до уповноваженого нею органу 

[99]. 

Як видно з положень зазначеного закону, пропозиції щодо можливого 

об‘єкта та предмета державно-приватного партнерства готуються відповідними 

органами виконавчої влади або особами, які можуть бути приватними 

партнерами. На думку автора, вже на цьому етапі існує ряд істотних зауважень, 

на які необхідно звернути увагу в першу чергу. 

По-перше, згідно з діючим законодавством з пропозицією щодо реалізації 

проекту державно-приватного партнерства можуть виступають не тільки 

органи публічної влади, а також представники приватного сектору. Такі 

пропозиції можуть допомагати органам публічного управління в визначенні 

можливих шляхів задоволення суспільних інтересів. Але в цьому випадку 

виникає двояка ситуація. З одного боку, постає питання, чи буде приватний 

партнер ініціювати пропозицію про здійснення проекту публічно-приватного 

партнерства, знаючи, що в разі прийняття пропозиції проводиться конкурс про 

визначення приватного партнера. А з іншого боку, зазначена ініціативна 

пропозиція може стати перешкодою на шляху вільної кoнкуренції і поштовхом 

корупції в разі відсутності прозорих конкурсних відборів. 
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З цієї причини спеціалістами Світового Банку [352] були розроблені 

механізми, які заохочують приватні ініціативи, і одночасно гарантують 

проведення конкурсних процесів з відбору найкращих інвесторів. Зазначені 

механізми повинні передбачати проведення ретельного аналізу наданих 

ініціатив стосовно таких якостей, як повнота, життєздатність, потреба в них, 

стратегічна доцільність. Наступним, за проведеним таким аналізом, з метою 

втілення запропонованого проекту оголошується конкурс. Згідно світової 

практики, при оголошенні конкурсу за пропозицією ініціатора, останньому 

можливе надання окремих переваг, наприклад: 

- бонусні бали при оцінці заявки у межах офіційних процесів 

(додавання додаткових очків до загальних балів ініціатора конкурсу в процесі 

oцінки заявки); 

- право перевершення кращої конкуруючоїзаявки, пропонуючи 

власну значно вигіднішу як альтернатива (так звану, систему Свіс Челенж – по 

завершенню 1-го конкурсного етaпу ініціатору дається час, щоб розробити 

альтернативу, що перевершує всі запропоновані на конкурс заявки); 

- право автоматично брати участь у фінальних етапх конкурсів; 

- у випадках застосування багатоетапних конкурсів використання 

системи «найкраща та остання пропозиція»; 

- гарантія виплат компенсацій для автора ініціатив державним 

органом або переможцями тендерів [73]. 

По-друге, як свідчить практика реалізації проектів, місцева громада може 

мати відмінне від центральних органів влади бачення щодо оптимального 

використання відповідних ділянок з огляду на інтереси громади (мешканців 

території). У цьому випадку на етапі ініціювання проекту, що реалізується у 

формі публічно-приватного партнерства, органи місцевого самоврядування та 

центральні органи виконавчої влади мають залучатися до переговорного 

процесу з цих питань як окремі суб‘єкти, кожен з яких відстоює свої інтереси і 
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має під час реалізації майбутнього проекту різні завдання та несе свої ризики 

[113]. 

По-третє, на етапі визначення пріоритетів та відбору проектів, на думку 

автора, обов‘язково необхідно залучати представників науки та, в цілому, 

громадянського суспільства. Адже, саме на цьому етапі необхідно визначити, 

яким чином проект публічно-приватного партнерства задовольнятиме потреби 

в розвитку того чи іншого пріоритетного сектору економіки та який буде вплив 

проекту на споживачів і громадянське суспільство в цілому. 

Наступним етапом є розробка техніко-економічного обґрунтування 

здійснення державно-приватного партнерства, форма якого затверджена  

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України [171] та наведена у 

Додатку А. 

Розробка технікo-екoнoмічнoго обґрунтування здійснюється органом 

публічного управління (за необхідності, залучаються зовнішні консультанти з 

необхідною кваліфікацією) з метою розпочати структурувати проект і 

розподілити ключові ризики. На цьому етапі технікo-екoнoмічнoго 

обґрунтування коректується та розширюється на основі попередньої версії, до 

нього включаються технічна і фінансова експертиза, які використовувались при 

побудові фінансових моделей і матриць ризиків, які необхідні державі для 

розробок планів проектів і відповідних документацій, що підтверджують 

життєздатність і фінансову надійність для банківських та фінансових установ. 

Отже, технікo-екoнoмічне oбґрунтувaння повинно складатись з наступних 

елементів: 

- аналізу стратегічних завдань, джерела фінансування, бюджетів і 

обсягів проектів, включаючи політичну значимість; 

- визначень правового ризику і складності (хто має право надавати 

концесію, яким чином буде придбана земельна ділянка, який перелік дозволів 

треба одержувати перед початком надання послуг проектом; 
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- визначень можливих політичні і нормативні бар'єри (необхідність 

одержання дозволів і узгоджень, необхідність схвалення проекту владними 

структурами і політичними організаціями, необхідність забезпечення 

координації органів управління); 

- досліджень ринків для виявлення зацікавленостей інвестора, 

кредитора та ключові інтереси ринків щодо проекту; 

- аналізу вирогіднго варіанту структури проектів і можливих 

розподілів ризику; створення повної матриці можливих ризиків з метою 

знизити всі проектні ризики; огляду зазначених у проекті дoпущень; проведенні 

попередніх перемовин із зацікавленими сторoнами та вирогідними інвесторами; 

розробки юридичних рішень і основи угоди для виконання вимог органів 

публічнoго упрaвління і вимoг банків; 

- розробки технічної специфікації проектів спільно із всіма 

зацікавленими сторонами згідно довгoстрoкових галузевих планів, з 

визначенням оцінок решти основних ризиків проектів (право на землю, 

екологічного планування, досягнення технічних параметрів життєздaтнoсті 

проекту); 

- фінансової оцінки, яка включає прогнози витрат (прямі і непрямі) і 

доходу, отриманні завдяки моделюванню прогнози (включає впливи рівнів 

інфляції і відсоткові ставки), аналізу чутливoсті проектів (у випадках збільшень 

витрат і знижень прибутків), узагальненні результатів базових фінансових 

моделей, що включають всі види підтримки держави; 

- економічної оцінки, яка включає доходи держави, які будут 

збільшуватись завдяки податковим надходженням, митним платежам, митам і 

акцизам, регіонального розвитку, підвищенний добробут населення зони дії 

проектів, екологічні впливи, розробленої за допомогою використання методів 

порівняльних рівней витрат публічного сектора. Результатом є визначення 

економічної внутрішньої норми прибутків з метою дати оцінку ефективності 

витрат і співвідношень ціна-якість прoекту; 
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- розробки планів реалізацій проектів до етапів повного виконання, 

підготовки тендерних документацій, складанні інформаційних відомостей про 

проекти та інші необхідні документи [73]. 

Після підготовки техніко-економічного обґрунтування органом 

управління або Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

проводиться аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства 

за етапами, визначеними «Порядком проведення аналізу ефективності 

здійснення державно-приватного партнерства» [204] та «Методикою 

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства» [171]. 

Етап аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, 

особливості його практичної реалізації детально були розглянуті автором в 

підрозділі 2.2 цієї роботи. Крім того, автором були запропоновані можливі 

шляхи удосконалення методики визначення ефективності здійснення публічно-

приватного партнерства. 

Для проектів державно-приватного партнерства встановлена спеціальна 

процедура проведення конкурсів. Відповідно до Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» [99] приватний партнер повинен обиратись на 

конкурентній основі, якщо інше не передбачено законодавством. Проведення 

конкурсу є обов‘язковим незалежно від того, хто ініціював проект (державний 

або приватний партнер). Проведення конкурсу не вимагається для договорів 

оренди та концесійних договорів щодо інфраструктури тепло- та 

водопостачання, якщо проект відбувається в межах одного села. Такі ж самі 

правила застосовуються, якщо підприємство створюється колишніми 

працівниками комунального підприємства. Таке підприємство має переважне 

право на укладання договору оренди. На думку автора, необхідно виключити 

подібні винятки [85]. 

Діюче законодавство передбачає, що встановлені процедури відбору 

приватного партнера не застосовується до проектів державно-приватного 
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партнерства, для яких законом встановлена особлива процедура. Основні етапи 

такої особливої процедури передбачені в Законі про концесії [105] (закон 

встановлює загальні правила проведення конкурсів стосовно всіх концесійних 

договорів) та Законі про оренду та концесію інфраструктури (правила 

проведення конкурсів, що застосовуються виключно до оренди та концесії 

інфраструктури тепло- та водопостачання і водовідведення). В той же час, 

конкурси на концесію автомобільних доріг регулюються постановами Кабінету 

Міністрів України. Окремі конкурсні правила встановлені для проектів 

державно-приватного партнерства в паливно-енергетичній сфері Наказом 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Наказ 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України "Про 

затвердження Порядку розгляду інвестиційних проектів розвитку об'єктів 

паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, в 

умовах оренди чи концесії‖) [85]. 

Відповідно до «Порядку проведення аналізу ефективності здійснення 

державно-приватного партнерства» [204], конкурс повинен включати такі 

етапи: 

1) Прийняття рішення про початок проекту державно-приватного 

партнерства; 

2) інформування потенційних учасників про конкурс. Відповідна 

інформація повинна бути розмішена на веб-сторінці державного партнера та 

Міністерства економіки або іншого відповідального органу, а також у місцевих 

друкованих виданнях і газетах "Голос України" та "Урядовий кур‘єр". Це 

необхідно зробити принаймні за один (1) місяць до подачі конкурсних заявок 

учасниками. Оголошення повинно містити інформацію про конкурс (тип 

договору, об‘єкт державно-приватного партнерства, строки для подачі 

пропозицій тощо); 

3) одночасно державний партнер повинен сформувати конкурсну комісію. 

Комісія відповідає за визначення переможця; 
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4) після того, як інформація про конкурс буде доступна в друкованих 

засобах масової інформації, учасники матимуть змогу подавати свої заявки. 

Діючим законодавством визначено вичерпний перелік документів, які 

необхідно подати учаснику. Якщо учасник представлений декількома 

компаніями, то вони подають одну заявку; 

5) конкурсна комісія робить попередній вибір переліку учасників, яким 

буде дозволено взяти участь в конкурсі, виходячи з того, чи відповідають вони 

конкурсним вимогам, а потім інформує державного партнера, який передає цю 

інформацію учаснику, який пройшов відбір. На цьому етапі учасники можуть 

одержати інформацію про об‘єкт державно-приватного партнерства і подати 

свої пропозиції; 

6) конкурсна комісія аналізує пропозиції, визначає переможця та складає 

протокол про результати конкурсу. Передбачений перелік критеріїв, які комісія 

має приймати до уваги; 

7) протокол проведеного конкурсу затверджується державним партнером 

(впродовж 1 дня); 

8) затверджений протокол надсилається державним партнером до 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі; 

9) інформація про конкурс оприлюднюється на веб-сторінці державного 

партнера та через засоби масової інформації (тендерна конкурсна комісія 

зобов‘язана оприлюднити інформацію щодо прийнятих та відхилених 

пропозицій з обґрунтуванням таких рішень); 

10) Міністерство економічного розвитку і торгівлі затверджує проект 

договору державно-приватного партнерства (на протязі 30 днів); 

11) державний партнер підписує договір з приватним партнером. 

В залежності від роду діяльності, яка є предметом державно-приватного 

партнерства, тендерна документація розглядається різними органами влади. 

Наприклад, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України є тим органом влади, який уповноважений 
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на затвердження конкурсних умов щодо концесій або оренди інфраструктури, 

пов‘язаної із постачанням водо- і теплопостачанням та водовідведенням. 

Міністерство інфраструктури України є органом влади, що уповноважений 

затверджувати тендерну конкурсну документацію стосовно концесій 

автомобільних доріг. 

Рішення стосовно проекту державно-приватного партнерства 

приймається Кабінетом Міністрів України, його уповноваженим 

представником, органом місцевого самоуправління самоврядування, 

включаючи Раду міністрів Автономної республіки Крим, або його 

уповноваженим представником за результатами конкурсу на визначення 

приватного партнера у державно-приватному партнерстві. 

Перед укладанням договору державно-приватного партнерства 

державний партнер повинен надіслати проект договору до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі на затвердження. Договір може бути 

укладений або представником Кабінету Міністрів України або представником 

органу місцевого самоврядування. 

Укладені договори державно-приватного партнерства підлягають 

реєстрації: 

1) договір державно-приватного партнерства повинен бути 

зареєстрований у Міністерства економічного розвитку і торгівлі; 

2) договори концесії державного майна повинні реєструватись у Фонді 

державного майна шляхом отримання повідомлення про укладання договору 

від державного партнера; 

3) договори концесії комунального майна повинні реєструватись у 

відповідному органі місцевого самоврядування, який повідомляє Фонд 

державного майна про реєстрацію; 

4) договори оренди та концесії інфраструктури водо- та теплопостачання, 

а також водовідведення, реєструються в Міністерстві регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. Потім це 
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Міністерство надсилає копію зареєстрованого договору до Фонду державного 

майна. 

Для реалізації проектів державно-приватного партнерства може 

надаватися державна підтримка: 

- шляхом надання державних гарантій, гарантій Автономної 

Республіки Крим та місцевого самоврядування; 

- шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих 

бюджетів та інших джерел згідно із загальнодержавними та місцевими 

програмами; 

- в інших формах, передбачених законом [99]. 

Рішення про надання державної підтримки здійснення державно-

приватного партнерства приймається залежно від права власності на об'єкт 

державно-приватного партнерства відповідно Кабінетом Міністрів України чи 

уповноваженим ним органом виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування або Радою міністрів Автономної Республіки Крим відповідно 

до закону. 

Порядок надання державної підтримки встановлено постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 279. Відповідно до постанови для 

надання державної підтримки ініціатор подає на розгляд Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі наступні документи: 

1) заяву за формою, визначеною Міністерством; 

2) засвідчені в установленому порядку копії: 

- установчих документів; 

- документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду 

згідно з  ДРПОУ (для юридичних осіб) або копію паспорта та за наявності 

ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 

податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб); 

- договору державно-приватного партнерства; 
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- висновку за результатами проведення аналізу ефективності 

здійснення державно-приватного партнерства; 

- звіту про стан виконання договору державно-приватного 

партнерства за останній звітний період - у разі подання пропозиції щодо 

надання державної підтримки під час виконання договору державно-

приватного партнерства; 

- звіту про фінансові результати господарської діяльності приватного 

партнера за минулий рік та на останню звітну дату поточного року відповідно 

до законодавства; 

3) техніко-економічний розрахунок (бізнес-план) заходів (програм); 

4) обґрунтування запропонованих обсягу та форми державної 

підтримки [200]. 

Міністерство за результатами розгляду в двотижневий строк поданих 

документів готує висновок про доцільність надання державної підтримки, її 

форму та обсяг або про недоцільність надання державної підтримки, про що 

повідомляє ініціатора у письмовій формі з відповідним обґрунтуванням. 

Критерії та умови надання державної підтримки, визначення її форми та обсягу 

затверджуються Міністерством за погодженням з Мінфіном. У разі надання 

державної підтримки за рішенням Кабінету Міністрів України Міністерство на 

підставі висновку про доцільність надання державної підтримки, її форму та 

обсяг готує і протягом 30 календарних днів з дня затвердження такого висновку 

подає Кабінету Міністрів України в установленому порядку разом з 

відповідним обґрунтуванням проект акта про надання державної підтримки. 

Рішення уповноваженого органу про надання державної підтримки 

приймається на підставі висновку про доцільність надання державної 

підтримки, її форму та обсяг [200]. 

Реалізація в Україні проектів публічно-приватного партнерства з 

іноземними приватними партнерами гарантується національним правовим 

режимом інвестиційної і іншої господарської діяльності, окрім випадків, які 
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передбачені законами і міжнародними договорами (необхідна обов'язкова згода 

Верховної Ради України). Відповідно до законодавства права та законні 

інтереси приватного партнера, які пов'язані із реалізацією контрактів, що 

укладені в рамках публічно-приватного партнерства, гарантуються державою. 

При цьому Законом заборонено представникам (посадовим особам) органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування здійснювати втручання в 

господарську діяльність приватного партнера, яка пов'язана з реалізацією 

проектів публічно-приватного партнерства [99]. 

Згідно з порядком, визначеним нормативно-правовою базою, приватні 

партнери мають можливість видшкодувати свої витрати у випадках, коли ціни 

або тарифи на їх послуги, надані при реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства, встановлені у розмірі, який є нижчим від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво або надання. З іншого боку, у 

випадках, коли ціни або тарифи на послуги приватного партнера підпадають 

під державне регулювання, вони (ціни або тарифи) повинні враховувати кошти 

для компенсацій вартості інвестицій приватного партнера (інвестиційна 

складова), при відсутності інших умов договору, що укладений у рамках 

публічно-приватного партнерства. Інвестиційна складова повинна 

забезпечувати компенсацію витрат приватного партнера на здійснені інвестиції 

на протязі строку реалізації проекту. Права та обов'язки партнерів, які 

визначені у договорі, що укладений в рамках публічно-приватного партнерства, 

на протязі строку його дії визначаються законодавством України, чинним на 

день його укладання. Необхідно наголосити, що такі гарантії стосуються лише 

змін у цивільному та господарському законодавстві, яке врегульовує обов'язки 

сторін і майнові права, і не поширюються на зміни у законодавстві з оборонних 

питань, з питань забезпечення громадського порядку, безпеки країни, охорони 

довкілля, ліцензування, стандартів якості, митного, податкового, валютного 

законодавства і іншого законодавства, яке врегульовує нормативно-правові 
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відносини, де не застосовуються принципи рівності державних і приватних 

партнерів [99]. 

При прийнятті органами державної або місцевої влади рішень, що 

призвели до збитків приватних партнерів, такі збитки повинні 

відшкодовуватись у повному обсязі. Законом гарантується право приватних 

партнерів на відшкодування збитків, які їм завдані через дії, бездіяльність або 

неналежне виконання державними і місцевими органами (включая дії їх 

посадових осіб) покладених на них обов'язків, що передбачені законами 

України у встановленому нормативною базою порядку [99]. 

Після проведення тендеру та підписання договору державно-приватного 

партнерства починається стадія реалізації проекту, а завданням органів 

державної влади є управління цим процесом. Основними кроками можуть бути 

наступні: 

- створити публічну управлінську команду; 

- затвердити проект будівництва, тобто спроектувати об'єкт та розробити 

технічну (робочу) документацію; 

- створити систему моніторингу за результатами; 

- організувати передачу об‘єктів і людських ресурсів; 

- моніторити і сприяти діяльності проектної компанії при складенні заяв, 

проходженні погодження і отримання дозволу; 

- моніторити і управляти питаннями субсидій і виконання державного 

зобов'язання; 

- ухваляти виконані етапи робіт з будівництва і прийом об'єктів в 

експлуатацію; 

- створити механізми періодичних контрольних вимог кінцевих 

користувачів. 

В управлінні контрактом публічно-приватного партнерства приймають 

участь різні консультанти шляхом підготовки проектів рішення на початкових 

стадіях проектнoго циклу публічно-приватного партнерства. Такі процеси 
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тривають в періоди відборів і реалізацій проектів. Початок практичної роботи 

виконання проектів відбувається після вирішення фінансових питань. 

Закінчення етапу реалізації відбувається після виконання та схвалення 

основних капітальних витрат. Після цього йде стадія надання послуги (етап 

експлуатації активу), на якій орган публічного управління повинен: 

- встановити систему внутрішніх інструкцій для керівництва проектами, 

забезпечити моніторинг діяльності проектної компанії і органа публічного 

управління; 

- проводити регулярний моніторинг реалізації проекту; 

- здійснювати аудити і здачі звітності до відповідних органів про платежі, 

результати роботи і досягнення; 

- здійснювати нагляд за фінансовою стійкістю проектів, за дотримання 

прийнятих зобов'язань, можливими в майбутньому зобов'язаннями, перевіряти 

достатність ресурсів у проектному фінансуванні; 

- попереджувати, виявляти та вирішувати спори на початковому етапі їх 

виявлення. 

Процес реалізації проектів публічно-приватного партнерства є складним, 

одночасно, головним для успішного його завершення. Керівні органи 

експлуатаційного етапу повинні підготувани чіткі інструкції в кожному 

елементі цих процесів, які будуть включати наступні позиції: стандартизація 

документообігу, модельний графік процесу і низку практичних рекомендацій. 

Орган публічного управління може залучати консультантів, яких він призначає 

для розгляду потенційних проектів, для консультацій на етапі підготовки 

управлінням проектами. Представники органів держави, наприклад, можуть 

захотіти від консультантів отримати наступне: 

- керівництво по проекту із загальним описом документів, рамковим 

тимчасовим графіком виконання поставлених завдань тощо; 

- матрицю ризиків і план управління із зазначенням кожного ризику і 

способу його розподілу, моніторингу, зниження та управління їм. Сторона, що 
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відповідає за кожен ризик, повинна бути чітко зазначена в матриці ризиків з 

викладом чіткої стратегії пом'якшення даного ризику. 

Орган державної влади повинен сформувати проектну групу, що має 

відповідні навички, зосереджену на угоді і обізнану у проектних контрактах. До 

таких проектних груп пoвинні залучатись фінансисти, юристи і технічні фахівці 

з можливістю спілкування із зовнішніми консультантами. Дуже важливим, на 

думку автора, є можливість забезпечення достатніми фінансовими ресурсами та 

бюджетом для виконання функцій, покладених на проектну групу. 

Створення проектних груп з необхідних фахівців і наявність статусу є 

однією з необхідних умов, без якої не можлива ефективна розробка проектів і їх 

реалізація. Важливим моментом є наявність спадкоємності у створеній 

проектній групі. 

Згідно з досвідом, управління проектами це основна робота керівництва, а 

зміна кадрової політики може викликати низку порушень в реалізації проектів. 

Крім того, небхідно, щоб проектні команди з боку держави мала чітке поняття, 

що при реалізації та підготовці проектів в рамках публічно-приватного 

партнерства є великі відмінності від аналогічного процесу використання 

традиційних державних підходів (державні закупівлі). Саме з цієї причини є 

дуже важливим наявність конкретного досвіду реалізацій проекту через 

механізми публічно-приватного партнерства у проектної команди. Як свідчить 

світовий досвід багатьох країн, через неналежне відношення до підбору кадрів і 

неналежну забезпеченість їх ресурсом доволі часто трапляються негативні 

наслідки. 

Управління проектом публічно-приватного партнерства не класична 

державна управлінська функція, з цієї причини особа, яка формує проектні 

групи і керує відповідним бюджетом та процесами підбору персоналу, повинна 

брати до уваги особливості характеру проектів публічно-приватного 

партнерства і вимог до проектних груп. У зв'язку з цим, керівники груп повинні 

займати доволі високі посади, аби групи могли виконувати свої функції і мати 
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змогу отримати підтримку і можливість доступу до інформаційної бази 

суміжних державних організацій та підрозділів, які безпосередньо впливають 

на прийняття рішення [73]. 

Держава може розраховувати на допомогу третіх осіб при реалізації 

моніторингових функцій. Складноті в підходах виникають через те, що орган, 

який здійснює регулювання та нагляд, повинен виконувати свої функції згідно 

зі своїми повноваженнями і, одночасно, приймати оперативні рішення по 

ситуації на свій рoзсуд. Надання вимог органів регулювань та наглядів, 

ймовірно, з часом будуть змінюватися, і органи публічного управління, 

ймовірно, будуть брати на себе ризики. 

Одним із важливих моментів є наявний досвід здійснення проектів 

публічно-приватного партнерства. З державницької позиції необхідно 

забезпечити залучення інвесторами і кредиторами висококваліфікoваних 

спеціалістів, які мають досвід в сфері публічно-приватного партнерства та 

взмозі надати допомогу в оцінці ризиків, умов, ринкових стандартів і типових 

фінансових угод. 

Специфіка проектів публічно-приватного партнерства викликає 

періодичний перегляд ключових позицій угоди. Характерними рисами таких 

проектів є політична чутливість, вразливість при змінах стану, наявність 

елементів невизначеності (неточна інформація щодо стану поточного активу, 

відсутня комерційна інформація та інформація про основоположні умови 

проекту). 

Перегляд умов дає змогу партнерам відреагувати на зміну подій, які 

непередбачувались. При умові що для угоди  публічно-приватного партнерства 

буде вигідніше його розірвання, процеси переглядів зможуть полегшити такі 

процеси та привести до зниження вартості розірвань. Тому проекти публічно-

приватного партнерства необхідно розробляти так, аби була можливість 

якнайшвидше та ефективніше врахувати можливості змін і конфліктів, 

здійснити збалансований перегляд умов угоди. 
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При умові дострокового припинення (або закінчення терміну) проекту 

орган публічного управління повинен здійснювати керівництво етапами 

виходів з проектів. З цією метою, перш за все, необхідно: зробити оцінку 

варіантів виходів з проектів; здійснювати керівництво процесами по 

припиненню угоди і передачу активів; розробити стратегії виходів для 

управління процесами при достроковому розірванні угоди; чітко представити 

державні позиції в проектах; переглянути положення щодо умов розірвання 

(закінчення) термінів дії угоди публічно-приватного партнерства з метою 

чіткого розуміння державою своїх дій у випадках дефолтів або в моментах 

закінчень проектів; провести оцінку вартості активів, визначених для передачі; 

провести заміну проектної компанії; проводити моніторинг передачі державі 

або назначеній організації активів, персоналу та бізнесу в цілому. 

На думку автора, можна виділити наступні основні завдання, які стоять 

перед органами публічної влади в процесі підготовки та реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства: 

- забезпечити інтеграцію програми розвитку публічно-приватного 

партнерства до загальної системи плaнування з метою реалізації виключно 

проектів зі пріоритетного списку проектів держави; 

- забезпечити реалізацію проектів згідно з екологічними, 

соціальними та іншими істотними вимогами; 

- просувати можливості публічно-приватного партнерства на 

державному і місцевому рівні (може найти своє відображення в управлінні 

політичним очікуванням, відборі проекту, державній підтримці, фінансуванні 

розробок і структуруванні проектів). 

Проведений аналіз надав можливість запропонувати авторську модель 

методологічного підходу до моделі реалізації публічно-приватного партнерства 

на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Загальна схема методологічного підходу до моделі реалізації 

публічно-приватного партнерства на сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку України (розроблено автором) 
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Отже, програма розвитку публічно-приватного партнерства не буде 

ефективно реалізовуватись якщо присутній лише один або два із зазначених 

чинника. Навіть якщо слабка сторона в окремому компоненті може бути 

компенсована сильною стороною в іншому, ніякий компонент не буде взмозі 

компенсовувати вiдсутнiсть інших. 

Визначено ключових учасників формування та реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства на сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку України. Незважаючи на те, що всі учасники (органи публічної влади, 

інститути громадянського суспільства і приватні партнери) відіграють важливу 

роль, автором наголошується на домінуючий ролі саме громади. 

Отже, публічно-приватне партнерство – це складна система відносин і 

складний процес, що вимагає залучення цілого ряду учасників (держави, 

приватних суб‘єктів економічної діяльності, зовнішніх агентів), кожний з яких 

має власні цільові орієнтири і відіграє важливу роль у здійсненні проекту 

публічно-приватного партнерства. Кінцева мета будь-якого проекту публічно-

приватного партнерства – удосконалення. 

Таким чином, публічно-приватне партнерство являє собою унікальний 

підхід до задоволення суспільної потреби, покращення соціальної системи та 

суспільного блага з метою задоволення інтересів громади (суспільства). 
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3.2. Аналіз поточного стану розвитку публічно-приватного 

партнерства в окремих галузях економіки України 

 

На сьогодні рівень випуску продукції з моменту отримання незалежності 

становить майже 60 % від досягнутого рівня в 1991 році. Крім того, через 

постійні прорахунки та системні вади економіка України за 25 років 

незалежності впала з 8 місця в  вропі до майже останнього на теперішній час, 

що є одним з найгірших показників серед пострадянських країн. 

На жаль, Україна і надалі продовжує втрачати свої позиції у світовий 

економіці. Лише за період 2010–2014 років частка України у світовому ВВП 

скоротилася з 0,41 до 0,38 %. Для порівняння: у 1990 році підприємствами 

України забезпечувалося близько 1,3 % від загальносвітового випуску 

продукції. Отже, за останні 24 роки цей показник зменшився втричі [275]. 

Замість інвестування в оновлення основних засобів кошти від випуску 

продукції спрямовувалися переважно на споживання або виводилися з обігу в 

незаконний спосіб. У 2013 році фінансування оновлення виробництва 

зменшилося до 18,2 %, а за підсумками I півріччя 2014 року – до 13,9 %. При 

цьому нормою вважається 25–30 %, а в разі наявності завдань із прискореного 

розвитку – до 40 %, як у сучасному Китаї [275]. 

Закономірним наслідком цього стало погіршення стану основних засобів, 

ступінь зносу яких у 2013 році досяг критичної позначки в 78 % і продовжує 

зростати (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Динаміка оновлення основного капіталу та зносу основних 

засобів, 1990–2014 роки (розроблено автором за матеріалами [275]) 

 

 

Грунтуючись на 95 відсотках на третьому та четвертому технологічних 

укладах (металургійна, хімічна, аграрна галузі, нафтохімія, застаріла 

енергетика, важке машинобудування) економіка України працювала з 

рентабельністю 3–6 % і створювала приблизно на один-два порядки нижчу 

інноваційну складову доданої вартості на одиницю продукції порівняно з 

економіками п‘ятого та шостого укладів, які домінують у світі 

(радіоелектроніка, обчислювальна, телекомунікаційна техніка, програмне 

забезпечення, робототехніка, інформаційні послуги, біомедична інженерія) 

(табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Структура економіки України за технологічними укладами 

Показники 
Технологічні уклади, % 

3-й 4-й 5-й 6-й 

Обсяг виробництва 

продукції  
57,9 38 4 0,1 

Фінансування наукових 

розробок  
6 69,7 23 0,3 

Витрати на інновації  30 60 8,6 0,4 

Інвестиції  75 20 4,5 0,5 

Вкладення капіталу на 

технічне переозброєння і 

модернізацію  

83 10 6,1 0,9 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [275]. 

 

 

Втрати економіки України внаслідок невикористання транзитного 

потенціалу та спрямування транзиту в обхід її території з причини 

незадовільного стану доріг становлять близько 2,5-3 млрд. дол. США на рік 

[208]. 

Розвиток автомобільних доріг загального користування в Україні в даний 

час відстає від темпів автомобілізації в країні. З 1990 року. довжина мережі 

автомобільних доріг, практично не збільшується взагалі. Щільність 

автомобільних доріг в Україні у 6,6 рази нижче, ніж у Франції (відповідно 0,28 і 

1,84 км доріг на квадратний кілометр площі країни). Довжина швидкісних доріг 

в Україні - 0,28 тис. км (у Німеччині - 12 500 км, у Франції - 7100 км), і рівень 

фінансування для кожного кілометра дороги в Україні приблизно у 5,5 - 6 разів 

менше, ніж у зазначених країнах [208]. 

Операційний стан доріг дуже поганий: близько 51.1% доріг не відповідає 

мінімальним стандартам, а 39,2% потребують капітальної реконструкції. 

Середня швидкість на дорогах в Україні 2 - 3 рази нижче, ніж в західних 

країнах [116]. 
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Починаючи з 1991 року єдиним можливим способом залучення 

приватного партнера у будівництві автомобільних доріг було укладення 

договору підряду через процедуру державних закупівель. Цей тип співпраці 

призводить до високих витрат на будівництво, низької якості доріг і відсутності 

новозбудованих об‘єктів. 

Наразі основним джерелом фінансування розвитку мережі доріг 

загального користування є кошти державних та місцевих бюджетів. З 

державного бюджету фінансується ремонт та обслуговування автошляхів 

міжміського сполучення, у той час як відповідальність за аналогічні роботи у 

містах та селищах несуть місцеві бюджети. 

Фактичне фінансування автодорожньої галузі за останні 10 років 

становило 14-34% від мінімально необхідної потреби на ремонт та утримання 

системи автодоріг. 

Економіка України щорічно через незадовільний стан мережі 

автомобільних доріг загального користування недоотримує близько 5% ВВП, а 

це близько 70 млрд. грн., тоді як у 2001 році такі втрати становили приблизно 

20 млрд. грн. на рік, або 3,5% ВВП. Ці втрати базуються в першу чергу на 

перевитратах пального і загальному зростанні витрат на перевезення через 

зменшення швидкості, а також в необхідності додаткового ремонту автомобілів 

[208]. 

Тільки у 2014 році за даними Міністерства інфраструктури України 

фінансування дорожньої галузі було забезпечено тільки на 34,5% від 

мінімальної розрахункової потреби і спрямовувалося лише на підтримку 

існуючого стану доріг. Відкрито рух лише на 102 км автомобільних доріг, з 

яких за рахунок державного бюджету відремонтовано 45,3 км, за рахунок 

місцевого бюджету – 19,2 км, за рахунок коштів міжнародних фінансових 

організацій – 37,7 км. Ремонтно-будівельні роботи на великій кількості об‘єктів 

не розпочиналися взагалі, на деяких об‘єктах – частково виконано 

першочергові роботи [162]. 
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З цієї ж причини, близько 90% автомобільних доріг загального 

користування не ремонтувалися понад 30 років. Зазначені чинники призвели до 

того, що автомобільні дороги загального користування (169,6 тис. км) не 

відповідають сучасним вимогам як за міцністю (39,2%), так і за рівністю 

(51,1%). Окрім цього, слід зазначити, що внаслідок обмеженого фінансування 

порушуються міжремонтні нормативні терміни, не здійснюється технічне 

переоснащення дорожньої галузі [116]. 

Фактична потреба у фінансуванні дорожньої галузі в Україні значно 

перевищує поточні показники відповідних видатків. Так, в сучасних умовах 

заміни дорожнього покриття потребують майже всі 169,5 тис. км доріг 

загального користування, для чого за оцінками експертів потрібно витратити не 

менше 450 млрд. грн. Щорічно українські автомобільні дороги потребують 

близько 40 млрд. грн. капітальних вкладень. Капітального або середнього 

ремонту за нормативами потребують 35 тис. км доріг щорічно, однак, за 

останні 5 років відремонтовано близько 5 тис. км. [208]. 

Розбудова мережі автомобільних шляхів та забезпечення її якості 

відповідно до міжнародних стандартів вимагає значних, неспівставних з 

можливостями державного бюджету, фінансових ресурсів. Так, на ремонт та 

розбудову мережі автодоріг країни світу у середньому витрачають до 4% ВВП 

на рік. Безпосередньо на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг 

загального користування в Україні витрачається близько 5,5 тис. дол. США на 1 

км, що менше у порівнянні з Білоруссю у 2,4 рази, з Польщею - у 3,1 рази, з 

провідними країнами  С - у 8-9 разів [208]. 

В умовах недостатніх обсягів бюджетного фінансування видатків на 

розвиток дорожньої мережі, український уряд активно вдається до співпраці з 

міжнародними фінансовими організаціями. На початок 2015 року кредитний 

портфель Державного агентство автомобільних доріг України нараховував 

близько 43 мільярдів гривень. Більша частина цих фінансових ресурсів – 

кредити міжнародних фінансових організацій, запозичені на відновлення 
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декількох автомобільних доріг в межах транснаціональних транспортних 

коридорів. При цьому, непогашений залишок за позиками міжнародних 

фінансових організацій склав близько 22,5 млрд. грн. [116]. 

Основним ризиком використання такого механізму співпраці держави з 

міжнародними фінансовими організаціями є високий рівень кредитного 

навантаження та попадання дорожньої галузі України у «боргову яму». 

Яскравою ілюстрацією такого стану речей є характеристика бюджетного 

фінансування галузі у 2015 році. Так, з державного бюджета на дорожню галузь 

було виділено 23,2 млрд. грн.., з них 19 млрд. грн. спрямовано на погашення 

зовнішніх запозичень і тільки 4 млрд. отримала галузь [208]. 

Посилення ролі приватного сектора у розвитку автодорожнього 

господарства пов‘язане не лише з обмеженістю бюджетних ресурсів, а й з 

неефективністю державного управління та інвестування. Розв‘язання завдань 

залучення приватних інвестицій потребує інтеграції зусиль органів влади всіх 

рівнів, експертного середовища, фінансово-кредитних установ, некомерційних 

організацій, засобів масової інформації та громади. 

Інтеграція України у європейське та світове господарство, розширення 

торговельно-економічних зв‘язків з країнами  С, необхідність подальшого 

розвитку галузей економіки актуалізує можливості використання транзитного 

потенціалу України. 

В сучасних умовах реформування української економіки важливим 

каталізатором активності утворення різноманітних партнерських структур в 

означеній сфері повинно стати державно-приватне партнерство. 

Сучасні умови з характерним скороченням бюджетного фінансування не 

сприяють здійсненню довгострокових проектів в соціально значущі сфери 

країни істотно знижуються, в той же час залишається необхідність вирішення 

масштабних завдань. 
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Це спонукає до здійснення пошуків і впроваджень новітніх форм 

взаємодії між державними і приватними секторами, і, в свою чергу, визначення 

пріоритетних сфер застосування публічнo-приватнoго партнeрства. 

Необхідно зауважити, що сфери застосування державно-приватного 

партнерства визначені Законом України «Про державно-приватне партнерство» 

[99], згідно з яким до таких сфер відносяться: 

- пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування, крім 

таких, що здійснюються на умовах угод про розподіл продукції; 

- виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і 

постачання природного газу; 

- будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-

посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і 

метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; 

- машинобудування; 

- збір, очищення та розподілення води; 

- охорона здоров'я; 

- туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; 

- забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних 

систем; 

- оброблення відходів; 

- виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; 

- управління нерухомістю. 

В свою чергу Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 

2013 року № 739-р «Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного 

партнерства на 2013-2018 роки» уточнюються та визначаються пріоритетні 

сфери застосування державно-приватного партнерства в Україні [216]: 

- виробнича інфраструктура і високотехнологічне виробництво 

(транспорт і зв‘язок, транспортна інфраструктура, енергетичний сектор, 

машинобудування); 
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- агропромисловий комплекс (ринкова та виробнича інфраструктура); 

- будівництво і житлово-комунальне господарство (реалізація 

соціально значущих інфраструктурних проектів, будівництво, реконструкція та 

технічне переоснащення у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання і водовідведення, підвищення ресурсо- та енергоефективності, 

поводження з побутовими відходами, упорядження територій тощо); 

- соціальний захист населення (охорона здоров‘я, освіта, культура, 

туризм і спорт); 

- наукова, науково-технічна, інноваційна та інформаційна; 

- розвиток природно-заповідного фонду. 

Проекти з використанням механізму публічно-приватного партнерства, в 

більшості випадків, пов'язані з розбудовою транспортних інфраструктурних 

об‘єктів - таких як автомобільних доріг. Основною відмінністю проектів 

публічно-приватного партнерства енергетичної сфери і сфери платної 

автомобільної дороги є характер витрат на експлуатацію. Автомобільні дороги 

не потребують великих вкладень для експлуатації та обслуговувань, паливних 

витрат тощо. З цієї причини можливе використання потоку прибутків проектів, 

головним чином, для погашення боргів. Як правило, на погашення боргів (на 

протязі термінів погашень) і на виплати прибутків інвестору витрачається 

приблизно 80% отриманих дoхoдів в проектах по обслуговуванню 

автомобільної дороги [73]. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [161], 

центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні станом на кінець 

2014 року на засадах державно-приватного партнерства реалізовувалось 243 

проекти (210 договорів концесії, 33 договори про спільну діяльність). Як видно 

з даних Таблиці 3.3, найпоширенішою формою співробітництва між державним 

та приватним секторами залишається концесія. 
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Таблиця 3.3 

Проекти публічно-приватного партнерства за сферами 

господарської діяльності в Україні станом на кінець 2014 року 

 

Сфера господарської діяльності Кількість проектів 
Частка від 

укладених угод, % 

Оброблення відходів 116 47,7 

Збір, очищення та розподілення води 79 32,5 

Будівництво та/або експлуатація автострад, 

доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на 

аеродромах, мостів, шляхових естакад, 

тунелів і метрополітенів, морських і річкових 

портів та їх інфраструктури 

17 7 

Виробництво, транспортування і постачання 

тепла 
7 3 

Виробництво, розподілення та постачання 

електричної енергії 
5 2,1 

Пошук, розвідка родовищ корисних копалин 

та їх видобування 
3 1,2 

Управління нерухомістю 2 0,8 

Туризм, відпочинок, рекреація, культура та 

спорт 
1 0,4 

Забезпечення функціонування зрошувальних 

і осушувальних систем 
1 0,4 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [161]. 

 

У Додатку Б наведено довідку Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України станом на 1 півріччя 2016 року щодо результатів здійснення 

державно-приватного партнерства в країні. 

Цікавою, на думку автора, є інформація, що із 210 договорів про концесію 

203 договори було підписано з об'єктами комунальної власності, а із 33 

договорів про спільну діяльність з об'єктами комунальної власності було 

підписано 18. Зазначені договори стосувались, головним чином, сфери надання 

комунально-житлових послуг, серед яких виробництво і постачання тепло та 

електро енергії, забезпечення водопостачанням мешканців сел, надання послуг 

по збору та вивозу сміття, надання послуг у сфері експлуатації житлового 

фонду [161]. 
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З об‘єктами державної власності було підписано 15 договорів про спільну 

діяльність та лише 7 концесійних контрактів, серед яких: 

1) Донецька обласна державна адміністрація: концесійний контракт 

незавершеного будівництвом об‘єкту Новоазовській вітровій електростанції, 

термін 50 років; 

2) Львівська обласна державна адміністрація: концесійний контракт щодо 

реставраційних та відновлювальних робіт об‘єкту - палац ХІХ століття в 

Сокальському районі (село Тартаків), термін 49 років; 

3) Львівська обласна державна адміністрація: концесійний контракт щодо 

реставраційних та відновлювальних робіт об‘єкту - замок ХVІІ століття в 

Пустомитівському районі (Старе Село) , термін 49 років; 

4) Херсонська обласна державна адміністрація: концесійний контракт 

незавершеного будівництва об‘єкту Сиваської вітрової електростанції, термін 

49 років; 

5) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: 

концесійний контракт щодо управління цілісним майновим комплексом -

державне підприємство "Ровеньки антрацит" (до 13.04.2014 виконувався в 

повному обсязі до початку дій обставин форс-мажору - настання обставин 

непереборної сили - Торгово-промислова палата України, Сертифікат), термін 

49 років; 

6) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: 

концесійний контракт щодо управління цілісним майновим комплексом -

державне підприємство "Свердлов антрацит" (до 13.04.2014 виконувався в 

повному обсязі до початку дій обставин форс-мажору - настання обставин 

непереборної сили - Торгово-промислова палата України, Сертифікат), термін 

49 років; 

7) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: 

концесійний контракт щодо управління цілісним майновим комплексом - 
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державне підприємство "Тепло електро централь - 2 "Ехсар" (з виробництва 

теплової і електроенергії), термін 49 років [161]. 

Необхідно наголосити, що велика частина підписаних концесійних 

контрактів реалізується в Автономній Республіці Крим. Станом на перше січня 

2014 року в Автономній Республіці Крим було укладено 63 контракти на 

концесійних умовах стосовно об'єктів комунальної власності. Головним чином 

ці проекти у сфері надання житлово-комунальних послуг, серед яких: 

забезпечення послуг зі збору і вивозу сміття, збір, очищення та розподілення 

води [161]. 

У Додатку В наведено портфель поточних і прогнозованих проектів 

концесії за матеріалами, підготовленими спеціалістами Світового Банку в 

Україні [405]. 

Згідно Закону України "Про державно-приватне партнерство" на 

теперішній час підписано договір про спільну діяльність між територіальною 

громадою міста Малин і товариством з обмеженою відповідальністю "Енергія 

тепла" щодо котельні на вул. Кримського в місті Малин, (Житомирська 

область) із забезпечення теплом об‘єктів бюджетної сфери, яка знаходиться у 

комунальній власності і є об‘єктом державно-приватного партнерства. 

Проект публічно-приватного партнерства у Малині по заміщенню газу на 

біопаливо у котельні, на думку автора, має велике значення для нашого 

дослідження, перш за все, через те що це єдиний успішний проект, на прикладі 

якого є змога дослідити всі етапи: від підписання Меморандуму між 

«Програмою розвитку ДПП USAID» та міською адміністрацією м. Малин у 

червні 2013 року до обрання переможця у серпні 2014 року. Проект був 

ініційований Житомирською обласною радою, яка на виконання Регіональної 

Програми Житомирської області щодо підвищення енергоефективності на 

2010-2014роки (затверджена рішенням Облради №1157 від 08.09.2010р.), 

звернулася до «Програми розвитку ДПП USAID» допомогти підготувати 
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проект-модель використання публічно-приватного партнерства для заміщення 

газу на біопаливо для міст області. 

Об‘єктом публічно-приватного партнерства виступає котельня з 4 газових 

котлів (1 робочий та 3 законсервовані), потужністю 2 МВат при потребі в 0,9 

МВат для опалення трьох шкіл (опалювальна площа - 16 594 м2). Розподіл 

ризиків партнерів в цьому проекті наведено в таблиці 3.4. 

 

 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл ризиків між партнерами у проекті модернізації окремих 

складових системи теплопостачання в м.Малині 

в рамках публічно-приватного партнерства 

Приватний партнер Державний партнер 

1.Вносить інвестиції, при необхідності 

залучає фінансування 

1.Надає об‘єкт для співробітництва 

2.Змінює існуючі котли на 

твердопаливні (брикети, пелети, щепа) 

2.Затверджує тарифи на економічно-

обґрунтованому рівні 

3.Здійснює управління об‘єктом 3.Забезпечує рівень споживання 

4.Постачає тепло впродовж 15 років 4.Залучає та інформує зацікавлені 

сторони 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

 

Основні характеристики проекту: 

- вартість заміни – 2 млн. грн.; 

- повертати інвестиції планується із різниці у тарифах; 

- економія для бюджету міста – 10%; 

- після закінчення договору майно і об'єкт передаються місту. 
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На думку автора, одним із основних факторів успіху проекту в м. Малині 

необхідно зазначити забезпечення балансу інтересів громади, місцевої влади та 

бізнесу (табл. 3.5). Місцевою владою був організован прозорий зрозумілий 

процес, проведені консультації з громадськістю, враховані рекомендації 

експертного та бізнес середовища. Висновок про результати проведення аналізу 

ефективності здійснення проекту модернізації окремих складових системи 

теплопостачання в м.Малині в рамках публічно-приватного партнерства 

наведен у Додатку Г. 

 

Таблиця 3.5 

Забезпечення балансу інтересів (переваги) для влади міста, громади та бізнесу 

у проекті модернізації окремих складових системи теплопостачання 

в м.Малині в рамках публічно-приватного партнерства 

 

Партнер Переваги 

Місцеві органи 

виконавчої влади 

- Зменшення плати за теплопостачання 

- Зменшення споживання газу 

- Місцеві енергоносії 

- Оновлення бойлера 

Бізнес 

- Довгостроковий проект 

- Нова перспективна ніша 

- Ринок збуту біопалива 

Громада 

- Надійне теплопостачання 

- Місцева компанія 

- Робочі місця 

- Майно по закінченню передається громаді 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

У Додатку Д наведено інформаційну довідку Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України щодо ще одного договору спільної діяльності, але у 

місті Остер, що був укладений у межах державно-приватного партнерства. 
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У 2014 році місцеві органи виконавчої влади за запитом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України визначили 321 об‘єкт комунальної 

власності з планами реалізації проектів із використанням механізмів державно-

приватного партнерства. Основними сферами господарської діяльності в ціх 

проектах є наступні: 

- збір, очищення і розподіл води – 103; 

- розподіл та постачання природного газу; виробництво, 

транспортування та поставки тепла – 47; 

- сфера туризму, відпочинку, рекреації, культури і спорту – 32; 

- обробка відходів – 32; 

- нерухомість – 10; 

- корисні копалини (пошук, розвідка родовищ), їх видобування, окрім 

тих, які реалізуються згідно з умовами угоди про розподіл продукції – 8; 

- сфера будівництва автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових 

смуг, мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітенів, морських та 

річкових портів, їх експлуатація– 8; 

- виробництво, розподілення і постачання електроенергії – 4; 

- охорони здоров'я – 4; 

- зрошувальні та осушувальні системи – 2; 

- інші сфери – 71 [161]. 

Львівська обласна державна адміністрація розглядає можливість 

укладання договорів концесії щодо об'єктів та мереж водопостачання і 

водовідведення підприємства житлово-комунального господарства міської ради 

міста Моршин. Нерухоме майно комунальної власності територіальної громади 

м. Мукачево (Закарпатська область), що знаходиться в користуванні 

Мукачівського спортивно-оздоровчого комплексу дитячої юнацької спортивної 

школи Мукачівської міської ради, розглядається з точки зору передачі в 

концесію. У Міністерстві інфраструктури України проводяться підготовчі 

роботи щодо оголошення конкурсу і розробки конкурсної документації із 
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надання в концесію майна державного підприємтсва "Морського торговельного 

порту "Южний". У сфері будівництва і експлуатації аеропортів, злітно-

посадкових смуг і їх інфраструктури розглядається можливість реалізації 

масштабних проектів на базах обласного комунального підприємства 

"Міжнародного аеропорту Рівно" і комунального підприємства "Аеропорту 

Хмельницький". Перший пілотний проект на засадах державно-приватного 

партнерства готується до впровадження у дорожньо-господарській сфері, а саме 

проводяться підготовчі роботи з проведення конкурсу (концесійного) на 

будівництво та експлуатацію нової автодороги Львів - Краковець, протяжність 

якої буде 84,4 км [161]. 

Інвестиції державного і приватного сектору в інфраструктурні проекти є 

найважливішим важелем політики держави в сфері економіки, забезпечують 

стале економічне зростання та запускають механізми антикризових стабілізацій 

економічного життя в періоди криз. В той же час, не будучи самостійним і 

самодостатнім гарантом розвитку економіки країни або регіонів, інвестування 

транспортної інфраструктури і її розвитку є основною передумовою цього 

рoзвитку. 

Застосування механізму публічно-приватного партнерства з метою 

розвитку інфраструктури транспорту та дорожнього транспорту до певних часів 

не розглядалось як ефективний процес через соціальні, економічні і фінансові 

проблеми із забезпеченням і розвитком цих видів інфраструктури. Ці проблеми 

виникають завдяки високим капітальним витратам і тривалим термінам, 

фінансуванню технічних і економічних потреб інфраструктурних об'єктів, 

значній кількості ризиків (в першу чергу, ризиків щодо захисту навкoлишньoгo 

середoвища), різним зовнішним факторам (землекористування, ситуація в 

громаді регіону будівництва). Крім того, часто стикались з труднощами по 

отриманню платні від споживачів послуг транспортного інфраструктурного 

об'єкту, з тривалими термінами окупнoсті об'єктів і неможливістю забезпечення 

належного кoнтрoлю за змінами рухів і їх щiльнiстю. І, як наслідок, існувала 
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думка, що органи державної влади взмозі самостійно вирішити зазначені 

проблеми із найбільшою може справиться з даним ефективністю. 

Досвід взаємодії державних і приватних партнерів в зазначених сферах 

довів, що вирішення зазначених проблем максимольно ефективнo можливо 

завдяки механізмам публічно-приватного партнерства. Першими спробами 

реалізації механізмів публічно-приватного партнерства в транспортній 

інфраструктурі  вропи вважається будівництво французьких автомагістралей в 

70-х роках та іспанських – в 80-х роках в минулому сторіччі. 

Розвиток транспортних проектів зазвичай відбувався за рахунки з'єднання 

приватних і державних фінансових ресурсів. Так, для будівництва першої 

залізничної мережі Сполучених Штатів Америки відбувалось активне 

залучення приватних компаній до участі в будівництві на землі, що була 

виділена державою. Фінансування містобудування теж відбувалось завдяки 

поєднанню інвестиційних можливостей приватного і державного сектору 

(можливість збору платні за проїзди через мости). Інша ситуація склалася з 

аеропортами і автомобільними дорогами, фінансування яких відбувалось 

виключно завдяки державним ресурсам. Ситуація змінилась лише на початку 

нашого століття, коли приватний сектор почав приймати участь в 

співробітництві в зазначеній сфері [73]. 

Пропозиції щодо участі у будівництвах нових мереж транспортної 

інфраструктури та в приватизаційних процесах працюючих підприємств 

останнім часом доволі часто лунають від державних органів до представників 

бізнесу. Це відбувається завдяки величезним витратам на субсидії транспортної 

сфери з боку державного сектору та через недостатню ефективністіь окремих 

сфер життєдіяльності, фінансуємих державними органами. Країни з перехідною 

економікою особливо потребують розширення своїх потенціалів в транспортній 

сфері, але розмір витрат для цього занадто високий. 

Проведений аналіз свідчить, що публічний сектор відповідає за сферу 

автомобільних дорі; фінансування їх будівництва відбувається за рахунок 
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бюджету, в той час, як процес їх експлуатації реалізується через субсидії за 

рахунки місцевих або державних податків. Але, необхідно зазначити, обсяги 

інвестицій приватного сектора в сферу автомобільних доріг і мостів значно 

продовжує зростати. Це стосується, в першу чергу, країн Південної Америки, 

 вропи та Азії. 

З точки зору цього дослідження інтерес представляє підготовка до 

проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової 

автомобільної дороги «Львів – Краковець» та історія реалізації самого проекту, 

адже спорудження її триває вже 15 років, а готовність становить лише 2,1 

відсотка та вартість будівництва зросла у 9,5 рази і не є остаточною. 

Ще у 1999 році було підписано першу угоду партнерства бізнесу і влади, 

а саме концесійну угоду на будівництво автошляху Львів-Краковець. 

Основними характеристиками проекту були наступні: запланований 

нормативний термін будівництва 5 років, термін концесії 45 років та термін 

окупності 15 років. 

З метою забезпечення ефективного функціонування автотранспортного 

потоку, а також використання потенціалу м. Львова як великого транспортного 

вузла та господарського центру регіону, ритмічного завантаження потужностей 

митного автопереходу, вибір траси нової автодороги Львів-Краковець 

здійснено за критерієм найменшої довжини автодороги (з дотриманням 

нормативних вимог щодо інших категорійних характеристик) та з урахуванням 

потреби і доцільності будівництва північного обходу м. Львова, який став 

складовою ділянкою магістралі. 

Успішне завершення будівництва мало на меті збільшення середньої 

швидкості на ділянці в 2,5 рази, зменшення шкідливих викидів вуглекислих 

газів в атмосферу на 30% та значне зменшення кількості дорожньо-

транспортних пригод. Важливим результатом реалізації цього проекту мало 

бути збільшення перевезення вантажів на україно-польскому кордоні в 1,5-3 

рази. Крім того, будівництво ділянки траси, має велике інфраструктурне 
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значення не тільки для України, а й за її межами, через те, що траса Львів-

Краковець є частиною міжнародного транспортного коридору №3. Проектом 

передбачалося шість пунктів збору платні за користування дорогою. 

Згідно з Указами Президента України від 04.07.98 № 735/98 "Про 

концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг" [212] та від 

04.07.98 № 739 "Про концесію на будівництво та експлуатацію нової 

автомобільної дороги Львів - Краковець" [210] та для підтримки ініціатив 

Львівської обласної державної адміністрації, з метою експерименту було 

підписано договір концесії з будівництва та експлуатації автомобільної дороги 

Львів - Краковець. Крім того, необхідність будівництва зазначеної автодороги 

було визначено у Програмі створення та функціонування національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів в Україні [201]. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 12.10.98 № 1621 "Про заходи 

щодо виконання Указу Президента України від 4 липня 1998 р. № 739" [202] 

Міністерству транспорту та зв‘язку України було доручено проведення 

конкурсу на будівництво і експлуатацію нової дороги у першому півріччі 1999 

року, а Державна служба автомобільних доріг визначалась концесієдавцем за 

цим концесійним договором. 

У червні 1999 року було створено консорціум «Трансмагістраль» як 

статутне об‘єднання юридичних осіб на основі об'єднання капіталу, 

кооперування і координації діяльності учасників для досягнення спільної мети 

– реалізації проекту "Будівництво та експлуатація нової автомобільної дороги 

Львів–Краковець на умовах концесії". Для вирішення питань розробки, 

будівництва та експлуатації об‘єкту до консорціуму увійшли дванадцять 

підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, 

машинобудування і нафтопереробного комплексу, консалтингових та проектно-

інжинірингових організацій, страхові компанії та банківські структури. 

Договір концесії був укладений 23 грудня 1999 року між Укравтодором 

(Концесієдавець) та консорціумом «Трансмагістраль» (Концесіонер), згідно з 
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яким  Концесієдавець передає, а Концесіонер бере на себе права на 

будівництво, строкове платне володіння та експлуатацію нової автодороги 

Львів Краковець терміном на 45 років (до 23.12.2044 року). 

Необхідно зауважити, що проект будівництва було затверджено 

розпорядженням Уряду [209] лише у червні 2003 року із низкою показників, які 

визначені Концесійним договором: загальна кошторисна вартість збільшилась у 

3,6 рази і зросла до 1,63 мільярди гривень; строк будівництва був подовжений 

майже на два роки - до квітня 2008 року. 

За умовами Концесійного договору, Концесіонер зобов‘язаний 

здійснювати фінансування витрат з реалізації проекту, виключаючи обов'язкові 

витрати понесені Концесієдавцем, який шляхом обміну на відповідну участь у 

розподілах прибутків буде брати пайову участь у фінансуванні об'єкта концесії. 

Але, згідно зі Звітом Рахункової палати України щодо результатів аудиту 

використання коштів Державного бюджету України та кредитних ресурсів на 

будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг 

загального користування державного значення, у жовтні 2001 року, без 

пояснення причин, представниками Консорціуму та Укравтодору була 

підписана додаткова угода, згідно з положеннями якої вилучались положення 

щодо пайової участі Укравтодору у фінансуванні об'єкту концесії шляхом 

обміну на відповідну участь у розподілах прибутків. Таким чином, зобов'язання 

витрачати кошти держави на будівництво дороги залишились за нею, а 

отримувати належну частку прибутків від експлуатації збудованого об'єкту в 

майбутньому держава позбавлялась [217]. 

У червні 2003 року була підписана додаткова угода до концесійного 

договору, згідно з якою були внесені додаткові положення щодо перерозподілу 

частки у спільному фінансуванні будівництва автодороги, а саме - 40% 

кошторисної вартості будівництва фінансується Концесієдавцем, а 60%. 

Концесіонером. Крім того, вчергове були внесені зміни щодо перенесення 

термінів вводу об‘єкту - на кінець 2008 р. 
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У 2003 році був проведений міжнародний тендер (з умовами залучення 

переможцем кредитних ресурсів, які б мали забезпечити частину коштів на 

будівництво автошляху), переможцем якого була визначена іспанська компанія 

Necso Entercanales Cubiertas S.A., а початок будівництва був заплановано на 

2004 рік. Але ще у 2003 році договір з Necso Entercanales Cubiertas S.A. було 

розірвано у зв‘язку з відсутністю фінансування через проблеми із залученням 

кредиту іспанською компанією. 

Не зважаючи на те, що терміном розробки робочої документації був 

початок червня 2001 року, Концесіонером не була забезпечена її розробка і на 

день укладання зазначеної додаткової угоди. Крім того, нова редакція 

календарного плану взагалі не передбачала розробки робочої документації. 

Лише у 2005 році Консорціум відбулось укладання договору на розроблення 

робочої документації з державним підприємством "Укрдіпродор" через 4 роки 

із сумою договору 21,2 мільйонів гривень. Через постійні зриви календарного 

плану вартість цих робіт значно зросла та перевищила кошторисну вартість, яка 

була передбачена проектом, на 7,6 мільйонів гривень. За рахунок бюджетних 

коштів 2007 року було оплачено три етапи (із сімнадцяти) розробки робочої 

документації сумою 3,8 мільйонів гривень. Беручи до уваги, що близько 3 

мільйони гривень було середньорічним обсягом фінансування об‘єкту, фахівці 

прогнозують продовження терміну виконання цього контракту приблизно ще 

на 5 років. Враховуючи умови фінансування проекту згідно з існуючим рівнем, 

можно впевнено констатувати, що буде втрачена актуальність проектно-

кошторисної документації проекта та будуть понесені додаткові витрати, які 

пов'язані із коректуванням її [217]. 

На визначений термін закінчення будівництва (перша половина 2008 

року) свої інвестиційні зобов'язання не виконав як Концесіонер, так і 

Концесієдавець. Саме з цих причин заплановані обсяги будівництва на 2000-

2007 роки були виконані на критично низькому рівні тільки на 1,4% (0,7% - 

рівень виконання зобов'язаннь Консорціуму та 2,6% рівень виконання 
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зобов'язаннь державного партнера). Концесіонер спрямував на будівництво у 

2002-2007 рр. тільки 32,1% (табл. 3.6), не зважаючи на те, що умовами договору 

передбачалось фінансування 60 % від загальних обсягів витрат. Загалом, 

станом на зазначений період була розроблена і затверджена проектно-

кошторисна документація, проект відведення землі, завершено етап 

підготовчих робіт І черги будівництва, виконані археологічні роботи, витрачено 

19,3 мільйонів грнивень на проект будівництва автомобільної дороги [217]. 

 

 

 

Таблиця 3.6 

 

Витрати на спільне фінансування будівництва автодороги Львів – Краковець 

Укравтодором та Консорціумом «Трансмагістраль» 

 

Роки 

Кошти 

концесіонера, 

млн.грн. 

Частка від 

загальної 

суми, % 

Кошти 

концесієдавця, 

млн.грн. 

Частка від 

загальної 

суми, % 

Всього, 

млн.грн. 

2000 - - - - - 

2001 1,2 75,0 0,4 25,0 1,6 

2002 1,0 41,7 1,4 58,3 2,4 

2003 1,1 50,0 1,1 50,0 2,2 

2004 0,9 25,0 2,7 72,0 3,6 

2005 0,6 31,6 1,3 68,4 1,9 

2006 0,7 23,3 2,3 76,7 3,0 

2007 0,7 15,2 3,9 84,8 4,6 

Всього 6,2 32,1 13,1 67,9 19,3 

 

Джерело: розроблено автором за матеріаламитаві [217]. 

 

 

У 2013 році Укравтодором утворено конкурсну комісію для проведення 

концесійного конкурсу, розроблено умови конкурсу та конкурсну 

документацію за підтримки міжнародного консультанта (EGIS, Франція). 

На початок 2016 року Міністерством інфраструктури України спільно з 

Державним агентством автомобільних доріг готується концесійний конкурс для 
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відбору концесіонера з метою будівництва, подальшої експлуатації та 

утримання нової концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець. 

Умовами концесійного конкурсу передбачається, що концесіонер 

здійснюватиме будівництво дороги із подальшою її експлуатацією та 

утриманням відповідно до діючих в Україні будівельних норм та стандартів. 

Фінансування робіт із будівництва об‘єкта концесії здійснюватиметься 

концесіонером у повному обсязі за рахунок власних і залучених коштів. 

Основні критерії визначення переможця конкурсу: досвід виконання 

аналогічних проектів і фінансовий стан; мінімальний термін введення 

автомобільної дороги в експлуатацію; мінімальна сума плати за експлуатаційну 

готовність за період експлуатації дороги [162]. 

Структура фінансової моделі проекту будівництва, подальшої 

експлуатації та утримання нової концесійної автомобільної дороги Львів – 

Краковець наведена у Додатку Ж. 

Крім того, між Укравтодор та польська компанія "ВНК Розточчя СТ" у 

2002 році уклали Договір концесії щодо будівництва і експлуатації нової 

автомобільної дороги Львів - Броди довжиною 78,8 кілометрів, орієнтовною 

вартістю за цінами 2001 року 860 мильйонів гривень. Згідно з умовами 

договору фінансувати будівництво мали здійснювати обоє партнери у 

наступній пропорції - за рахунок Концесієдавця 21 відсоток від кошторисної 

вартості проекту, за рахунок Концесіонера 79 відсотків. На жаль, на практиці 

проект так і не почав фінансуватись. Аналіз, проведений Укравтодором, 

підтверджує тезу, що основна причина повільних темпів виконання концесійної 

угоди полягає у тому, що у частині гарантій повернення коштів існують 

невідповідності інвесторським вимогам. Згідно законодавства, що врегульовує 

договора концесії, при збитковості концесійного об'єкту передбачається 

система пільг та гарантій для концесіонерів, проте взагалі не працюють 

механізми отримання їх [217]. 



187 

 

Цікавим для нашого дослідження є той факт, що існує ряд об‘єктів, з 

приводу яких було проведено ряд концесійних конкурсів з метою залучення 

інвесторів, проте не один із претендентів був не взмозі виконати умови 

попередніх кваліфікацій. Окрім дороги Львів - Броди і Львів -Краковець у 2008 

році передбачались проекти будівництва і експлуатації автомобільних доріг на 

умовах концесії: Вінниця - Київ, Одеса - Рені, Броди - Рівне, Велика кільцева 

дорога міста Києва і автомобільна дорога від КПП Щербаківки до 

автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (Державна програма 

розвитку автомобільних доріг на 2007-2011 роки ) [217]. 

На превеликий жаль, подібних невдалих концесійних проектів стає все 

більше. Так, за відсутності обґрунтувань з боку Укравтодору та відсутності 

фінансування проекту саме з боку держави у 2012–2013 роках, проект 

«Будівництво автомобільної дороги Одеса-Рені», що має загальнодержавне 

значення, у 2013 році виключено із Переліку інфраструктурних проектів у 

сфері транспорту [193]. 

Встановлені терміни реалізації концесійного проекту будівництва 

автомобільної дороги від кордону з Росією (КПП Щербаківка) до автодороги 

Київ-Харків не дотримано. Виконано лише частину проектних робіт, інші 

роботи не розпочиналися. Фактично припинено спорудження мостового 

переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві. Проект «Будівництво та 

реконструкція ділянок автомобільної дороги в обхід м. Дніпропетровська 

(друга черга)», який мав бути завершений у 2013 році, станом на 1 червня 2014 

року було виконано лише на 58,5 відсотка. Водночас припинення будівництва 

другої черги обходу м. Дніпропетровська призводило до руйнації вже 

збудованої частини дороги, а обмеженість та нестабільність фінансування, 

відсутність остаточного проекту, не вирішення питань землевідведення та 

відселення мешканців зумовлювало необхідність припинення реалізації третьої 

та четвертої черг обходу. Відсутність автотранспортної магістралі через р. 

Дніпро в м. Запоріжжі продовжує негативно впливати на соціально-



188 

 

економічний та екологічний стан міста Запоріжжя. Передача об‘єкта з 

комунальної до державної власності не вплинула на його вчасне завершення. За 

10 років було побудовано лише 48 % магістралі. Інфраструктурний проект 

«Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на 

підходах до м. Києва» на час проведення контрольного заходу перебував в 

активній стадії реалізації. Проте кошти за проектом (як кредитні, так і 

бюджетні) на нове будівництво та реконструкцію автодоріг не спрямовувались, 

а використовувались лише на капремонт і покращення окремих автошляхів 

[117]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що пілотні проекти 

дорожньої концесії на території України був невдалим. У проекті Львів-

Краковець можна говорити про багато причин невдач, які пов‘язані з тим, що 

даний проект є пілотним у сфері платних автошляхів. Насамперед, про 

проблеми, які могли б з‘явитися після запуску дороги, адже враховуючи 

українське законодавство, що передбачає обов‘язкову наявність 

альтернативного безоплатного шляху та досвід інших держав Східної  вропи, 

де існують альтернативні шляхи, прогнозована завантаженість концесійної 

дороги могла сильно відрізнятися від реальних цифр.  Але перші проекти 

платної дороги в Україні зайшов у глухий кут, не досягши стадії експлуатації, 

не через прорахунки у прогнозах трафіку, а через політичну складову процесу. 

Можна зробити висновок, що саме політична складова сильно впливала на 

результати тендерів, адже компанії-переможці не мали необхідного досвіду в 

залученні фінансових ресурсів. 

Питання викликає і сама схема реалізації проекту, коли інвестиції 

зобов‘язання мала брати на себе компанія-підрядник, а не весь консорціум. 

Така схема могла бути реалізована, але тільки за умов зв‘язаного кредиту від 

одного з політичних банків світу під державні гарантії України. Але тоді 

генпідрядник мав би бути обраний кредитором. У даному випадку є підстави 

стверджувати, що брак досвіду в реалізації концесійних проектів Міністерством 
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транспорту і зв‘язку України мав би бути компенсований залученням 

досвідченого консультанта з міжнародним досвідом. 

Найпоширеніший вид залучення приватних партнерів в забезпечення 

розвитку інфраструктури в сфері транспорту в межах публічно-приватного 

партнерства є співробітництво в будівництві, забезпеченні і експлуатації 

автомагістралей та інфраструктурних об'єктів внутриміського транспорту. 

Загалом дослідники виділяють 2 види залучення приватних партнерів в 

забезпечення розвитку інфраструктури в сфері транспорту: 

- надання приватному партнеру деяких функцій і повноважень 

відповідних державних органів, в більшості випадків у формі концесій; 

- безпосередньо публічно-приватне партнерство в інституційній формі 

[223]. 

До найбільш типових видів договорів про публічно-приватні партнерства, 

укладених для реалізації проектів в сфері транспорту, дослідники відносять 

угоди з реалізації проектів, які починаються з нуля, що мають на увазі нові 

будівництва. І, зазвичай, з метою впровадження таких проектів застосовується 

договір, який реалізується за схемою «BOT» і припускає «будівництво, 

експлуатація та передача» об'єктів приватними партнерами. В межах таких 

взаємовідносин приватні партнери задіяні у фінансуванні, забезпеченні 

будівництв і експлуатації об'єктів на протязі визначеного часового відрізку. 

Угода, яка реалізується за цією схемою, стала самою поширеною фoрмoю 

співробітництва з приватним сектором в реалізації проектів в транспортній 

інфраструктурі. Іншою формою такого роду договорів є договір, який 

здійснюється на основі схеми «BOO», за якою відбувається подальша передача 

об'єктів до власності приватних партнерів. 

Концесійний договір, на думку автора, це найпоширеніша форма 

залучення приватних партнерів для вирішення проблем в транспортній 

інфраструктурі. Зазвичай такі угоди мають вигляд спільних підприємств з 

одночасним фінансуванням за рахунок державного та приватного сектору. 
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Найпопулярнішими схемами концесійних угод з розвитку і забезпечення 

об'єкту транспортної інфраструктури є: «BLT» - будівництво, оренда, передача; 

«BOOT» - будівництво, володіння, експлуатація, передача; «BTO» - 

будівництво, передача, експлуатація; «DBFO» - проектування, будівництво, 

фінансування, експлуатація; «DCMF» - проектування, будівництво, управління, 

фінансування. Закордонний досвід реалізації інфраструктурних проектів у 

формі публічно-приватного партнерства дає змогу додатково зазначити 

наступні схеми взаємодії: «DB» – проектування, будівництво; «DBOM» – 

проектування, будівництво, експлуатація, утримання і технічне забезпечення; 

«DB-W» – проектування, будівництво з гарантіями [223]. 

На думку автора, найбільш прийнятним рішенням для пілотних 

концесійних проектів в Україні в сфері транспортної інфраструктури є типом 

концесії «DBFOM» - прoектування-будівництвo-фінaнсування-експлуaтaція-

упрaвління. 

В окремих випадках реалізація проектів розвитку транспортної 

інфраструктури відбувається в межах угод щодо виконання послуги 

приватними партнерами за отримування від державного органу, які також 

беруть участь в реалізації проекту, винагороди безпосередньо або за отримання 

долі прибутків від подальшої експлуатації об'єкту. 

В процесі реалізації проектів в транспортній інфраструктурі виникають 

два основні обмеження: прогнозування рівня попиту і землевідведення. Рівень 

попиту в транспортній інфраструктурі залежить від впливу наступних 

чинників: конкуруючих видів транспoрту, демографічних змін, економічних 

умов, вартості oб'єктів для споживачів, зручності, індивідуальних переваг, 

швидкості тощо, в більшості пов'язаних чинників, які заважають точному 

прогнозуванню попиту. 

Реакція громадянського суспільства щодо нових об'єктів транспортної 

інфраструктури іноді буває неочікуваною. Великій кількість проектів, 

наприклад, в залізничному транспорті з високою вартістю земельних ділянок і 
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будівництва, не можуть бути компенсовані прийнятними рівнями тарифів. 

Багато транспортних проектів потребують конкретних і суттєвих урядових 

преференцій. 

Основною проблемою дорожніх проектів є непередбачуваність рівнів 

попиту на їх послуги. Споживачі послуг дорожніх проектів в майбутньому, як 

правило, будуть окремими фізичними особами, що призводить до ускладнення 

складання прогнозів попиту. З цієї причини проекти платних автодоріг важче 

піддаються оцінці і розподіленню ризиків попиту. 

Наочною ілюстрацією таких неправильних оцінок ризиків попиту 

дослідники вважають проект «Платна автомобільна дорога Південно-Східної 

Азії», в якому проектною компанією було замінено шосе загально-

національного значення (пропускна здатність якого вважалась недостатньою 

для задоволення транспортних потреб регіону) новою платною автодорогою. 

Згідно з планами проектної компанії відшкодування власних витрат з 

будівництва і технічного забезпечення автодороги планувалось у терміни дії 

договору концесії та за рахунки зборів плати з споживачів. Але реакція 

місцевих жителів була відмінною від прогнозованої (вони зовсім не зраділи 

необхідність вносити плату за проїзд по автодорозі, яка на протязі багатьох 

років була безкоштовною). Тому вони вважали за краще використовувати 

альтернативні шляхи, уникаючи платну дорогу. Це спричинило скорочення 

обсягів перевезень, в результаті чого проектна компанія в прогнозованому 

майбутньому не зможе обслуговувати борг, тим більше отримувати прибутки 

[73]. 

Подібні ризики криються в кожному проекті публічно приватного 

партнерства, який не передбачає угоду щодо покупки послуг у майбутньому та 

не є монопольним. З цієї причини важливо передбачати механізми збору платні 

в зазначених проектах на основі надійних економічних, технічних та 

фінансових планів. Необхідно запроваджувати систему гнучких механізмів 
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виправленняя параметрів експлуатації об‘єктів зважаючи на періодично мінливі 

умови. 

На жаль, як показує досвід, багато прогнозів трафіку складаються під 

політичним впливом та мають на меті демонстрацію потреб економіки 

окремого регіону в інвестиціях держави в інфраструктурні об‘єкти, замість 

об'єктивної оцінки рівня попиту. 

Схема, яка використовується в подібних проектах, має аналогічний 

механізм стягнення плати за послуги незалежних енерговиробників: 

перерахування державої плати за доступність проектній компанії, дає їй змогу 

компенсовувати власні витрати зі наданий споживачам доступ до доріг. Згідно з 

механізмом штрафів передбачена можливість відраховувати певні суми із 

державних виплат через виявлені дефекти автодороги чи неякісних послуг, 

наданих проектними компаніями. На думку автора, більш важливі ролі режимів 

штрафних санкцій і ключових показників ефективності при використанні схем 

плати за доступність, ніж в системах, заснованих на платах споживачів 

пояснюються тим, що комерційний стимул, пов'язаний із зростанням трафіків 

для підвищення прибутків, можуть бути втрачені і повинні бути замінені саме 

ключовими показниками ефективності [73]. 

До механізмів плат за доступність можуть включатись чи не включатись 

збори проектним компаніями плат за проїзд. Збір такої плати може 

здійснюватись в інтересах держави чи проектних компаній (як правило, в таких 

випадках отримані кошти використовуються як заміщення частки плати, яка 

вноситисс державним органом). З іншої сторони, існують механізми, завдяки 

яким споживачі звільнені від плати за проїзд, але при цьому державний орган 

безпосередньо відшкодовує витрати проектних компаній за кожен автомобіль, 

який скористався автодорогою. Така схема, яка називається «тіньовими» 

платежами, набула розповсюдженості в тих країнах, в яких стягнення плати за 

послуги проїзду є неприйнятним з політичних мотивів. Крім того, завдяки 

цьому механізму з'являється можливість перекладати частини ризиків трафіків 
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на проектні компанії, що надасть додаткові ресурси у стимулюванні реклами 

автомобільних доріг, у підвищенні якості дороги і, взагалі, поліпшити 

обслуговування та дозволить проводити заходи з новими потенційними 

клієнтами [73]. 

Забезпечення автомобільних доріг передбачає, як правило, здійснення 

екологічних досліджень щодо питань будівництва об'єктів, забезпечення, 

технічного обслуговування об'єктів, створення окремих структур управління 

об'єктами, та надання різних спеціалізованих послуг (особам похилого віку та 

особам з обмеженими можливостями). Як свідчить досвід, проекти 

транспортної сфери в межах публічно-приватного партнерства пов'язані з 

ризиками на споживчий попит, отримання прибутків, збереження об'єктів 

археології, зміни витрат будівництва, змісту і технічного забезпечення об'єктів, 

експлуатаційних витрат, ризиками, що пов'язані з достроковим припиненням 

угоди публічно-приватного партнерства, зміни обмінного курсу іноземних 

валют, оподаткування, політичної стабільності і реакції і ставлення суспільства 

до об'єктів транспорту за угодою публічно-приватного партнерства. 

Інтеграція України у європейське та світове господарство, розширення 

торговельно-економічних зв‘язків з країнами  С, необхідність подальшого 

розвитку галузей економіки актуалізує можливості використання транзитного 

потенціалу України. Разом з тим, протягом останніх двадцяти років 

протяжність автомобільних доріг практично не збільшувалася, їх щільність 

значно менша, ніж у розвинених країнах. 

Втрати економіки України внаслідок невикористання транзитного 

потенціалу та спрямування транзиту в обхід її території з причини 

незадовільного стану доріг близько 2,5-3 млрд. дол. США на рік [256]. 

Фактичне фінансування автодорожньої галузі за останні 10 років 

становило 14-34% від мінімально необхідної потреби на ремонт та утримання 

мережі автомобільних доріг. Середня швидкість руху на автомобільних дорогах 

є у 2-3 рази меншою, ніж у західноєвропейських країнах [266]. 
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Крім того, в сучасних умовах заміни дорожнього покриття потребують 

майже всі 169,5 тис. км доріг загального користування, для чого за оцінками 

експертів потрібно витратити не менше 450 млрд. грн. Щорічно українські 

автомобільні дороги потребують близько 40 млрд. грн. капітальних вкладень. 

Капітального або середнього ремонту за нормативами потребують 35 тис. км 

доріг щорічно, однак, за останні 5 років відремонтовано близько 5 тис. км. 

[256]. 

В умовах недостатніх обсягів бюджетного фінансування видатків на 

розвиток дорожньої мережі, український уряд активно вдається до співпраці з 

міжнародними фінансовими організаціями. На початок 2015 року кредитний 

портфель Державного агентство автомобільних доріг України нараховував 

близько 43 мільярдів гривень. Більша частина цих фінансових ресурсів – 

кредити міжнародних фінансових організацій, запозичені на відновлення 

декількох автомобільних доріг в межах транснаціональних транспортних 

коридорів. При цьому, непогашений залишок за позиками міжнародних 

фінансових організацій склав близько 22,5 млрд. грн. [116]. 

Успішність впровадження проектів державно-приватного партнерства у 

будівництві та експлуатації автомобільних доріг в Україні, значною мірою 

визначатиметься активністю органів влади у залученні приватного сектору до 

інвестиційних проектів, готовністю інституційного середовища, 

упорядкованою послідовною нормативно-правовою базою, прозорим 

механізмом надання державної підтримки, динамікою залучення фінансових та 

нефінансових інститутів розвитку до реалізації проектів державно-приватного 

партнерства, ефективністю системи управління проектами державно-

приватного партнерства тощо. Активність органів влади в ініціюванні, 

підготовці та реалізації проектів державно-приватного партнерства залежить 

від ступеня їхньої обізнаності про переваги та ризики різних договірних форм 

проектів державно-приватного партнерства з урахуванням особливостей 

нормативно-правового регулювання цих відносин. Ця обізнаність має стати 
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результатом спільної діяльності державного уповноваженого органу, 

міжнародних організацій, експертів, науковців, інститутів громадянського 

суспільства щодо подальшої популяризації державно-приватного партнерства в 

Україні. 

 

 

3.3. Особливості фінансування проектів публічно-приватного 

партнерства 

 

Одним із найважливіших елементів економічного та соціального розвитку 

країни виступають інвестиції. При цьому ефективність інвестицій 

обумовлюється результатами господарської діяльності інвестиційних галузей. 

Саме технічний рівень, здатність до засвоєння інновації, організація 

виробництва, розвиток підприємництва визначають основний вплив на 

інвестиційний цикл, окупність і віддачу інвестиційних ресурсів. 

Загальновідомим є факт про наявність суттєвої відмінності між цілями держави 

і бізнесу при здійсненні інвестиційної діяльності. Бізнес, особливо в умовах 

конкуренції, зрештою спрямований на одержання прибутку. У свою чергу, 

загальновизнаним та першочерговим завданням соціальної держави є 

максимальне зростання суспільного добробуту. Проте практична реалізація й 

остаточне досягнення такої мети лишається дискусійним питанням. 

Значний вплив державні інвестиції здійснюють на результати 

економічного розвитку, забезпечення конкурентоспроможності у 

довгостроковій перспективі, а саме у вигляді видатків на розвиток виробничої 

інфраструктури (мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення, 

транспортні та інші) і соціальної інфраструктури - науки, освіти та охорони 

здоров'я [273]. 

Поступово приходить розуміння того, що шляхом поєднання активів 

держави з інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного 
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сектора можна за рахунок синергетичного ефекту досягти підвищення 

ефективності та використання потенціалу, який знаходиться в розпорядженні 

суспільства. На перший план виходить інвестиційне партнерство держави та 

приватного сектора, яке ґрунтується на поєднанні елементів протилежних 

теорій. 

Обмежений характер державних видатків підтверджується багатьма 

дослідженнями з питань визначення оптимальної частки бюджетних витрат у 

ВВП та впливу даного показника на темпи економічного розвитку [4]. Так, 

російським вченим В. Якуніним доведено, що збільшення державних витрат до 

певної межі позитивно впливає на економічне зростання, але після її 

перевищення починає його стримувати [302]. Він робить висновок, що найвищі 

темпи економічного зростання майже у всіх країнах світу забезпечувались тоді, 

коли рівень державних витрат був низьким, і знижувались у міру його 

підвищення. 

Забезпеченя сталої динаміки і якісних параметрів економічного росту 

держави залежить від розвинутої сучасної інфраструктури, що буде відповідати 

вимогам переходу до постіндустріального суспільства. Виготовлення продукції 

та послуг, які здатні задовольняти запити ринків, та зростання 

конкурентоспроможності країни за рахунки зниження собівартості товарів і 

послуг та покращення якості буде результатом існування такої досконалої 

інфраструктури [273]. 

Традиційно функція щодо фінансування інвестицій в інфраструктуру в 

Україні належала державі. Економічне обґрунтування державного 

фінансування полягало в тому, що така інфраструктура є необхідною 

передумовою формування якісно нової інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку економіки України. 

Завдяки оновленій інфраструктурі стимулюється конкуренція і, як було 

вище зазначено, створюються умови для виробництва якісних товарів та 

надання послуг, які будуть конкурентоспроможними на міжнародних ринках. 
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Разом з тим існує низка невирішених питань та проблем, таких як: відсутні 

необхідні в повній мірі бюджетні кошти, необхідні для розширення і 

модернізації інфраструктурних об‘єктів, низька результативність проектування 

і розподілу бюджетних інвестицій, забезпечення цільового використання 

державних інвестицій, розпорошеність пріоритетів державного інвестування, 

інституціональна неспроможність органів влади ефективно управляти 

інвестпроектами. Всі ці чинники підтверджують тезу про необхідність 

перегляду функцій державних органів в процесах реалізації проектів 

інфраструктури. Окремо необхідно наголосити на тому, що повному 

використанню можливостей нарощувати інвестиційний потенціал економіки 

країни заважають наступні чинники: розтягування та відволікання 

інвестиційних ресурсів бюджету, спрямування інвестиційного потенціалу на 

поточне споживання, безсистемне та неефективне використання 

амортизаційних відрахувань [273]. 

У Додатку З наведено статистику та аналіз проведений спеціалістами 

Світового Банку в Україні [405] щодо справжніх масштабів та характеру 

здійснених інвестицій держави. 

Крім того, згідно з науковими дослідженням [301], рівень державних 

витрат в Україні на сьогодні є близьким або перевищує пороговий рівень країни 

на сучасному етапі економічного розвитку, що, у свою чергу, призвело до 

суттєвого зниження темпів економічного зростання. Отже, подальше 

збільшення бюджетних витрат є неможливим. 

Таким чином, існує дві проблеми - обмеженість ресурсів бюджету 

держави і неефективне використання інвестицій держави, які стримують 

можливе оновлення і розширення інфраструктури в країні. Частка державних 

інвестицій у ВВП України значно нижча при порівняні з країнами з перехідною 

економікою та країнами з низькими і середніми рівнями доходів. Як зазначають 

ряд вітчизняних дослідників, ключова проблема полягає у неефективному 

управлінні державними інвестиціями. Вони наголошують на недостатній 
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результативності державних програм, що веде до проблем з розпорошуванням 

коштів і недофінансуванням прийнятих програм. Нажаль такі думки мають свої 

підтвердження в результатах перевірок результативності і коректності у 

витрачанні коштів бюджету, що викривають низку значних порушенні на 

стадіях планування, виділення, спрямування і витрачання коштів бюджету, та 

неефективного їх використання [273]. 

Основними проблемами ефективного використання субвенцій є 

відсутність опрацьованих інвестиційних програм і проектів розвитку соціальної 

інфраструктури, а також гарантій щодо завершення будівництва та введення в 

експлуатацію об'єктів, на які спрямовані кошти субвенції [6]. 

Спираючись на підсилення інвестиційно-інноваційної складової розвитку 

економіки та з метою переходу до економічного зростання країни необхідно 

створити інфраструктуру у сферах економіки, що буде відповідати сучасним 

тенденціям у постіндустріальному суспільстві. Беручи до уваги поточний стан 

із обмеженістю коштів бюджетів і неефективним керівництвом державними 

інвестиціями, для досягнення зазначених цілей нагальним є розробки і 

впровадження в життя нових механізмів реалізації проектів в інфраструктурі. 

Основою цих механізмів повинні бути інвестиційні партнерства публічного та 

приватного секторів [273]. 

Численні літературні джерела, серед них роботи В. Варнавського [39], С. 

Сильвестрова [226], Л. Шарингера [287] та інших, надають багато визначень 

поняттю інвестиційного партнерства держави та приватного сектора, але всі ці 

визначення мають єдину суть. Отже, партнерство держави та приватного 

сектора — це договірні відносини, які регулюють співробітництво держави та 

приватного сектора з метою створення інфраструктури або надання послуг 

суспільного користування. Згідно з цим визначенням, приватний сектор стає 

довготерміновим провайдером таких послуг і несе відповідальність не тільки за 

спорудження об'єкту, а й за довготермінове утримання, функціонування та 

фінансування предмету договору [7]. Таке об'єднання залишає за державою 



199 

 

функцію щодо планування ресурсів і моніторингу за наданням послуг та 

звільняє її від необхідності бути прямим провайдером. Приватний сектор 

виконує функції щодо забезпечення додаткового капіталу, надання 

альтернативних підходів щодо управління, забезпечення додаткової вартості 

для споживачів цих послуг і держави в цілому, а також оптимального 

використання ресурсів. 

Р. Нормант [372] визначає інвестиційне партнерство держави та бізнесу 

як контрактний договір між державою і бізнесом, який передбачає більшу 

участь останнього ніж це передбачено за традиційним підходом. На нашу 

думку, таке поняття є занадто вузьким, яке не враховує цілу низку деталей, 

якими супроводжується взаємна діяльність між сторонами. 

Завдяки дослідженням практик реалізації механізмів інвестпартнерства 

державних та приватних партнерів у розвинених світових економіках ми маємо 

змогу описати це співробітництво відповідним образом: 

- держава визначаючи переліки послуг для своїх потреб 

довгострокової перспективи (не менше 20 років), забезпечуючи специфікацією 

та необхідними критеріями, проте не наголошує на способах реалізацій таких 

послуг; 

- усі ризики, що пов'язуються із управлінням проектів, припадають 

на приватну сторону. Тим самим існує відповідальність приватного сектору за 

реалізацію проектів у такий спосіб, аби він міг генерувати послуги у 

відповідності із заданими критеріями, крім того приватний партнер володіє та 

здійснює управління активами; 

- відсутністнє фінансування з боку держави на протязі будівництва 

об'єкту, в результаті чого будь-які ризики, що пов'язані із перевищенням 

витрат, а також затримками часу введення в експлуатацію лягають на 

приватного партнера; 
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- держава здійснює плату за послуги виключно після того, як вони 

були надані. У випадках, коли послуги не відповідають наданим державою 

критеріям зменшують розміри цієї плати; 

- участь державного партнера в проектах складається з 

контролюючих функцій реалізації проектів в частині ефективного управління 

ризиками приватного партнера, і надання премій їм у разі ефективного 

управління власністю [273]. 

Саме поняття партнерства держави та бізнесу є набагато ширшим, ніж 

інвестиційне партнерство і включає в себе багато різних аспектів, але вони не є 

предметом вивчення даної роботи. Партнерство держави та бізнесу, у 

широкому розумінні, можна визначити як процес, в результаті якого 

створюються певні передумови для такої взаємодії між державним та 

приватним сектором, в результаті якої досягається максимальний ефект, що 

необхідно для нормального розвитку економіки країни. Основними видами 

партнерства держави та бізнесу є інноваційне партнерство та інвестиційне 

партнерство. 

Витрати, які виникають на стадії проектування, фінансуються 

інвесторами із статутного фонду. Фаза будівництва потребує найбільшого 

розміру фінансування і витрати на цій фазі покриваються статутним фондом та 

залученим капіталом. 

Строк дії контракту може бути різним, але, як правило, триває від десяти 

до п'ятдесяти років. Після строку дії концесії приватний сектор повертає об'єкт 

у власність держави. Об‘єкт  має відповідати визначеним у контракті технічним 

критеріям. 

Щодо законодавчої бази цього питання, то воно врегульовано низкою 

законів та нормативних актів. Так, стаття 9 Закону України «Про державно-
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приватне партнерство» [99] визначає, що фінансування державно-приватного 

партнерства може здійснюватися за рахунок: 

- фінансових ресурсів приватного партнера; 

- фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку; 

- коштів державного та місцевих бюджетів; 

- інших джерел, не заборонених законодавством. 

Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців [374, с. 34–35] 

дає змогу виділити такі основні методологічні підходи до фінансування 

проектів публічно-приватного партнерства: 

1. Державне фінансування, яке передбачає використання державного 

бюджету як головного джерела фінансових ресурсів, коли держава залучає 

позикові кошти і інвестує їх у проекти публічно-приватного партнерства за 

допомогою бюджетного фінансування (інвестування), кредитування, грантів, 

субсидій, гарантій тощо. За сучасних умов органи державної влади (органи 

місцевого самоврядування) мають доступ до більш дешевих, ніж приватний 

сектор, кредитних ресурсів, але їхній обсяг обмежено параметрами річного 

бюджету, оскільки максимальний обсяг державних запозичень досить жорстко 

регламентовано законом про державний бюджет, і, крім того, у державному 

секторі завжди існує низка програм і проектів, які конкурують між собою за 

дефіцитні "дешеві" бюджетні ресурси. 

2. Приватне фінансування. За цим підходом приватний партнер 

самостійно залучає фінансові ресурси, використовуючи свою кредитну історію 

та власні активи, для подальшого інвестування у проект. В сучасних умовах 

виникають додаткові ризики для приватного партнера через можливість зміни 

ситуації на фінансових ринках та обмежений інвестиційний потенціал 

державних (комунальних) підприємств. Такі обмеження, а також обсяги 

необхідних інвестицій і прибутку, на які розраховують приватні інвестори, 
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можуть призвести до різкого зростання вартості суспільних послуг (погіршення 

їх якості), і, як наслідок, подібний підхід до фінансування проектів публічно-

приватного партнерства може виявитися непридатним для практичної реалізації 

в Україні з огляду на соціальні та політичні міркування. 

3. Проектне фінансування, яке передбачає пряме кредитування (без права 

регресу або з обмеженим правом регресу) спеціально створеної компанії. За 

таких умов фінансування забезпеченням кредитів виступають грошові потоки 

проекту, а матеріальне забезпечення боргу обмежене поточними активами 

проектної компанії та її майбутніми доходами. Ще однією перевагою цього 

підходу є те, що борг проектної компанії не відображається ні на балансі 

приватного партнера, ні на балансі державного [192]. 

Держава зазвичай підтримує та стимулює проекти публічно-приватного 

партнерства за допомогою спеціальних фінансових механізмів, оскільки лише 

окремі проекти є рентабельними за відсутності будь-яких заходів із державної 

фінансової підтримки. Ефективна державна підтримка через механізми 

проектного фінансування передбачає взяття на себе державою тієї частини 

ризиків, якими вона може керувати більш ефективно, ніж приватні інвестори, і 

наданні фінансової підтримки тим проектам публічно-приватного партнерства, 

які загалом є економічно та/або соціально ефективними, але нерентабельними 

[192]. 

Можливі механізми здійснення державної підтримки державно-

приватного партнерства встановлюються в Законі України «Про державно-

приватне партнерство» [99]. Так, рішення про надання державної підтримки 

здійснення державно-приватного партнерства приймається залежно від права 

власності на об'єкт державно-приватного партнерства відповідно Кабінетом 

Міністрів України чи уповноваженим ним органом виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування або Радою міністрів Автономної Республіки Крим 
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відповідно до закону. Державна підтримка здійснення державно-приватного 

партнерства може надаватися: 

- шляхом надання державних гарантій, гарантій Автономної 

Республіки Крим та місцевого самоврядування; 

- шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих 

бюджетів та інших джерел згідно із загальнодержавними та місцевими 

програмами; 

- в інших формах, передбачених законом. 

Процедура надання державної підтримки здійсненню державно 

приватного партнерства щодо об'єктів державної власності визначається 

Постановою Кабінету Міністрів України [200], в якій закладені основні умови 

для здійснення такої підтримки, а саме: 

- актуальність та соціальна спрямованості заходів (програм), що 

здійснюються під час виконання договорів державно-приватного партнерства; 

- співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення 

заходів (програм); 

- позитивні результати аналізу ефективності використання 

бюджетних коштів; 

- детальність техніко-економічних розрахунків і обґрунтування 

обсягу та форми надання державної підтримки; 

- інноваційність заходів (програм); 

- можливий негативний вплив на стан навколишнього природного 

середовища внаслідок виконання договорів державно-приватного партнерства; 

- наявність кадрового, матеріально-технічного та методичного 

забезпечення для виконання договорів державно-приватного партнерства. 

Згідно зазначеної Постанови, рішення про надання державної підтримки 

приймається Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом 
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виконавчої влади, а ініціатором пропозиції може виступати державний або 

приватний партнер за погодженням з державним партнером на всіх етапах 

виконання договору державно-приватного партнерства. 

Надання державної підтримки за рішенням Кабінету Міністрів України 

або уповноваженого органу здійснюється відповідно до порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною програмою. 

Прийняття рішення щодо фінансової державної підтримки, на думку 

автора, дуже відповідальний етап у реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства. Адже високі політичні та економічні ризики, тривалий період 

реалізації та інші фактори роблять необхідним надання державної підтримки. В 

свою чергу збалансованість між фінансовою підтримкою та фіскальною 

політикою держави дозволить забезпечити максимальну привабливість таких 

проектів для приватних партнерів та потенційних інвесторів.  

Проведений аналіз дозволяє представити наступну класифікацію видів 

прямої (табл. 3.7) та непрямої державної (табл. 3.8) підтримки проектів 

публічно-приватного партнерства. 
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Таблиця 3.7 

Види прямої фінансової державної підтримки 

 

Вид підтримки Інструменти 

Пряма підтримка 

(у грошовій або 

матеріальній формах) 

- відшкодування витрат на будівництво (капітальний     

ремонт); 

- виділення земельних ділянок;  

- надання засобів виробництва; 

- компенсація витрат на участь у тендері; 

- компенсація витрат від цінової (тарифної) політики 

держави; 

- інвестиції у статутний капітал; 

- надання інвестиційних трансфертів;  

- погашення відсотків за позиками. 

Фіскальна підтримка - податкові пільги та (або) канікули; 

- списання податкової заборгованості; 

- відмова від стягнення податків (зборів). 

Кредитна підтримка - кредити за рахунок бюджетних коштів; 

- державні (місцеві) гарантії за позиками приватного 

партнера. 

Трансфертна підтримка - бюджетне фінансування прихованого субсидіювання 

тарифів; 

- надання пільгових тарифів для окремих категорій 

споживачів (неплатоспроможних категорій громадян). 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [191] 

 

 

Важливим моментом, на думку автора, є необхідність забезпечення 

балансу різних інструментів державної фінансової підтримки (прямої та 

непрямої). 
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Таблиця 3.8 

Види непрямої фінансової державної підтримки 

 

Вид підтримки Інструменти 

Гарантії - зобов‘язання щодо: закупівлі продукції (послуг); 

- надходження платежів за послуги; 

- визначеного рівня тарифів та (або) обсягу попиту на 

послуги; 

- компенсацій у разі розірвання договору; 

- відшкодування збитків у разі невиплат з боку 

державних органів; 

- відшкодування недостатніх надходжень або 

перевищення витрат з боку державних органів; 

- відшкодування витрат внаслідок коливань обмінного 

курсу. 

Страхування 

(хеджування) ризиків 

проекту 

- коливань обміну курсу; 

- випадків несприятливих погодних умов; 

- змін процентних ставок та цін на сировину.  

Умовні позики  - гарантування мінімального обсягу попиту 

(державного замовлення) на продукцію або 

компенсації витрат від його скорочення; 

- зобов‘язання за майбутніми позиками; 

- підтримка доходної спроможності чи поточної 

ліквідності проекту. 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [191] 

 

 

В свою чергу, проведений аналіз нормативної бази, включаючи 

Бюджетний кодекс України [35], дозволяє виділити наступні форми державної 

підтримки здійснення державно-приватного партнерства: 

1. Субвенції на виконання інвестиційних програм. Вони надаються із 

державного бюджету і використовуються виключно на місцевому рівні – для 

будівництва (придбання), розширення або оновлення (капітального ремонту) 

основних фондів об‘єктів, що знаходяться у комунальній власності. 
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На слушну думку вітчизняних науковців [191], використання цього 

інструменту на національному або галузевому рівні неможливе, оскільки 

процедури розподілу інвестиційних субвенцій на цілі публічно-приватного 

партнерства не визначено. Субвенції інвестиційного призначення надаються 

шляхом включення до відповідних бюджетних програм і використовуються 

згідно із порядком використання бюджетних коштів протягом строку дії цих 

програм. У свою чергу, бюджетні програми, які фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету, вимагають ухвалення у встановленому 

законодавством порядку, отже, з позицій застосування механізму субвенцій для 

підтримки публічно-приватного партнерства, є недостатньо гнучким 

інструментом. 

2. Державні гарантії для забезпечення виконання боргових 

зобов‘язань. Прикладами цього інструменту є безумовні гарантії фінансово-

кредитних або інших установ (підприємств) або наявність належного 

заставного забезпечення. Такі гарантії надаються виключно на умовах 

платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, 

отриманих від інших економічних суб‘єктів. 

3. Місцеві гарантії для забезпечення повного або часткового 

виконання боргових зобов‘язань, які як і державні гарантії  надаються 

виключно на умовах платності, строковості, забезпеченості та представлення 

зустрічних гарантій, отриманих від інших суб‘єктів. Основною метою цього 

типу гарантій є розбудова об‘єктів місцевої (комунальної) інфраструктури, 

розвиток сучасних технологій в житлово-комунальному комплексі, в тому числі 

запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

4. Залучення державою позик від іноземних держав, фінансово - 

кредитних установ та міжнародних фінансових організацій. Слід зазначити, що 

цей вид державної підтримки публічно-приватного партнерства може 
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застосовуватись виключно для проектів, в яких передаються майнові об‘єкти 

державної (комунальної) форми власності, при умові, що вони не будуть 

виступати в якості застави. 

5. Місцеві запозичення від іноземних держав і фінансово-кредитних 

установ. 

6. Інші форми державної підтримки публічно-приватного партнерства. 

Наприклад, гарантії відшкодування збитків приватного партнера у випадках 

невідповідності попиту на продукцію запланованим показникам; невиконання 

державою зобов‘язань за укладеним договором публічно-приватного 

партнерства, а також щодо різниці у цінах (тарифах) на продукцію, які 

регулюються державою або органом місцевого самоврядування; гарантії обсягу 

державного замовлення на товари (послуги), що надаються в рамках угоди про 

публічно-приватного партнерства. 

На думку автора, необхідно звернути увагу на ряд істотних проблем в цій 

сфері. Так, Бюджетним кодексом України [35] не передбачено джерела 

фінансування видатків бюджетів на надання гарантій щодо відшкодування 

збитків або обсягу державного замовлення. Гарантії прав приватних партнерів 

не розповсюджуються на випадок змін законодавства (податкового, валютного, 

митного, з питань ліцензування та іншого законодавства), що регламентує 

правовідносини, в яких не діють принципи рівності сторін, тобто державного та 

приватного партнерів. У процесі реалізації фінансової політики органів 

місцевого самоврядування у сфері розвитку публічно-приватного партнерства 

нагальними вбачаються наступні проблеми: 

- відсутність гарантій щодо державної фінансової підтримки видатків 

для покращання комунальної інфраструктури; 

- обмежені можливості щодо отримання комунальними 

підприємствами позик на комерційних засадах; 
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- відсутність належних фінансових гарантій з боку місцевого органа 

щодо повернення інвестицій приватному партнерові у разі дострокового 

припинення контракту публічно-приватного партнерства; 

- відсутність фінансових гарантій щодо обслуговування місцевим 

бюджетом позик, призначених для фінансування проектів публічно-приватного 

партнерства; 

- нерівні можливості та умови щодо здійснення місцевих запозичень 

для різних суб‘єктів місцевого самоврядування [191]. 

На думку автора, заслуговує на увагу критичний погляд окремих 

вітчизняних науковців на проблему використання інструменту державної 

підтримки реалізації проектів публічно-приватного партнерства та 

упорядкування нормативно-правової бази, що регламентую цю сферу. 

Згідно з положеннями Бюджетного кодексу [35] забороняється надавати 

гарантії підприємствам, які фінансують борг за рахунок бюджетних 

надходжень. Це положення суттєво обмежує можливості реалізації проектів у 

формі публічно-приватного партнерства. За умов, що існують в Україні, 

особливо у житлово-комунальному господарстві та на транспорті, не можна 

розраховувати на участь у розбудові комунальної інфраструктури приватних 

партнерів без залучення державних і муніципальних гарантій, з одного боку, та 

залучення коштів державного та місцевих бюджетів - з іншого. Крім того, це 

створює ситуацію, коли підприємства втрачають сенс залучати дешеві кредитні 

ресурси від міжнародних фінансових організацій, оскільки тоді вони 

позбавляються можливості залучати для реалізації цих проектів кошти 

державного та місцевого бюджетів, передбачені загальнодержавними та 

державними цільовими програмами [113]. 

Обсяг муніципального боргу та гарантій для міст обмежено 100-

відсотковою середньорічною прогнозованою сумою надходжень до бюджету 
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розвитку місцевих бюджетів, що є недостатнім для залучення коштів на 

реалізацію проектів модернізації комунальної інфраструктури. Надходження до 

бюджетів розвитку місцевих бюджетів є непередбачуваними та нестабільними, 

а після схвалення нового Податкового кодексу та обмеження застосування 

єдиного податку взагалі суттєво зменшаться. Бюджетний кодекс встановлює, 

що гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнових 

гарантій, отриманих від інших суб‘єктів. Обов‘язковість платності при 

отриманні гарантій в умовах, що склалися на певних ринках (наприклад на 

ринку житлово-комунальних послуг), є неприйнятною для підприємств, що 

реалізують проекти модернізації комунальної інфраструктури, оскільки 

призводить до підвищення фінансового навантаження на населення внаслідок 

збільшення тарифів. Критичним для реалізації таких проектів є положення 

Кодексу про те, що кредити муніципальних компаній під гарантію міст або під 

державні гарантії повинні бути підкріплені зворотними гарантіями та заставою 

активів. Це значно ускладнить процес отримання гарантій, збільшить його 

термін, суттєво підвищить вартість залучення коштів, а у багатьох випадках 

взагалі зробить неможливою реалізацію проектів розвитку комунальної 

інфраструктури [113]. 

Зважаючи на це, вітчизняні науковці [113] слушно наголошують, що 

використання механізмів державної підтримки потребує внесення змін до 

Бюджетного кодексу України та нормативно-правових актів нижчого рівня. В 

останніх необхідно внести зміни щодо спрощення процедур отримання 

гарантій, зменшення кількості та встановлення вичерпного переліку 

документів, які необхідні для розгляду питання про отримання державних 

гарантій реалізації проектів модернізації комунальної інфраструктури; а також 

визначення механізмів отримання державних гарантій для реалізації проектів 

модернізації комунальної інфраструктури комунальними підприємствами, що 
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знаходяться у підпорядкуванні обласних рад тощо. Важливим при формуванні 

системи державної підтримки розвитку публічно-приватного партнерства є 

визначення обсягу коштів, котрі держава може витратити на таку підтримку, 

зокрема, на державні капітальні інвестиції, рівень яких на сьогодні не 

відповідає потребам економіки та соціальної сфери. 

Слід зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України у 2013 році 

була затверджена «Концепція розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні на 2013–2018 роки» [216], якою було визначені основні проблеми 

надання державної підтримки у сфері державно-приватного партнерства: 

- дефіцит бюджетних коштів та складність механізму надання 

державної підтримки; 

- відсутність щорічного фінансування довгострокових проектів 

державно-приватного партнерства; 

- невизначеність методології надання державної підтримки в рамках 

реалізації проектів державно-приватного партнерства; 

- невідповідність принципів і підходів у сфері державно-приватного 

партнерства міжнародним принципам; 

- обмежені можливості отримання державних гарантій для реалізації 

проектів державно-приватного партнерства на місцевому рівні. 

Також у «Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні 

на 2013–2018 роки» наголошено, що державна фінансова підтримка державно-

приватного партнерства повинна передбачати: надання прямої фінансової 

підтримки; відшкодування з державного бюджету витрат приватного партнера 

за надані споживачам послуги в порядку, встановленому законодавством; 

надання державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових 

зобов‘язань суб‘єктів господарювання та кредитування за рахунок державного і 

місцевих бюджетів [216]. 
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Однак за сучасних соціально-економічних умов розвитку інструментарій 

фінансування проектів публічно-приватного партнерства не є статичним. 

Протягом реалізації проекту можуть бути використані різні фінансові 

інструменти як держави, так і приватного партнера. Крім того, як свідчить 

міжнародний досвід, постійно виникають нові інструменти фінансування 

проектів публічно-приватного партнерства, частина з яких досі не 

інституалізовано в Україні (наприклад, цільові податки, проектні облігації 

тощо). 

Особливої уваги, на думку автора, заслуговує сек‘юритизація, яка є 

найпоширенішим механізмом в світі при фінансуванні проектів інфраструктури 

в сфері публічно-приватного партнерства. Даний механізм набув широкого 

практичного розповсюдження у США, Австралії, Індії, Чилі, крім того, наші 

найближчі сусіди Казахстан та Росія також впроваджують механізми 

сек‘юритизації для залучення фінансових ресурсів. 

Нажаль, в нашій країні такий сучасний фінансовий інструмент, як 

сек'юритизація, не отримав належного розповсюдження, для чого, на думку 

автора, потрібно на законодавчому рівні вирішити низку питань, основними 

серед яких є: визначення понять, призначень та механізмів сек‘юритизації, 

визначення видів цінних паперів, що будуть обслуговувати процеси 

сек‘юритизації, запровадження інфраструктурних облігацій, визначення 

спеціальних учасників процесів та їх ролі, визначення форм контролю за 

цільовими використаннями залучених фінансів, встановлення процедур та умов 

при наданні державної гарантії тощо. 

На думку автора, найбільш сучасний підхід до класифікації фінансових 

інструментів публічно-приватного партнерства наведений у табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Деталізація фінансового інструментарію публічно-приватного партнерства 

 

Фінансові інструменти Державні Приватні 

Загальне фінансування Загальні податки - 

Цільове фінансування Цільові податки - 

Акціонерний капітал Звичайні акції 

Змішане 

фінансування 

Капітальне Привілейовані акції 

Боргове 
Субординовані акції,  

конвертовані облігації 

Борг 

Позики 

Державні 

кредити, позики 

міжнародних 

установ та 

агенцій 

Комерційні, 

синдиційовані 

позики 

Облігації 

Приватне 

розміщення 

Державні 

кредити, (ОМС) 

облігації, 

облігації 

державних 

підприємств 

Проектні облігації 
Відкрите 

розміщення 

Гарантії 

Державні, 

місцеві гарантії: 

гарантії 

міжнародних 

установ та 

агенцій 

Гарантії 

комерційних 

банків. кредитні 

лінії, резервні 

позики, 

страхування 

Доходи проекту ППП 
Доходи від основної діяльності, 

платних послуг тощо 

Нерозподілений прибуток 
Нерозподілені дивіденди, 

реінвестування 

Сек'юритизація активів - Облігації (емісія) 

Зростання вартості капіталу - Акції (емісія) 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [191] 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновки про те, що 

механізм фінансування проектів публічно-приватного партнерства і надалі 

потребує удосконалення. 
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Насамперед, необхідно забезпечити підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів, активізувати залучення інститутів розвитку 

до реалізації зазначених проектів, розширити можливості програмно-цільового 

фінансування, передбачити участь держави у реалізації проектів публічно-

приватного партнерства на принципах середньо- та довгострокового 

програмно-цільового фінансування. В розрізі сучасних реформ та процесів 

децентралізації необхідно інституційно закріпити компетенції органів 

місцевого самоврядування у сфері публічно-приватного партнерства, 

насамперед, у застосуванні фінансових механізмів. На місцевому рівні 

реалізація проектів публічно-приватного партнерства повинна здійснюватися із 

залученням фінансових ресурсів місцевих бюджетів, необхідно передбачити 

наявність в органів місцевого самоврядування можливості у межах 

повноважень самостійно приймати рішення про доцільність реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства, отримувати консультативну та методичну 

допомогу та в разі реалізації проектів публічно-приватного партнерства, що 

передбачають надання державної підтримки, за обов‘язковим погодженням 

органами місцевого самоврядування діяльності у цій сфері з відповідними 

центральними органами виконавчої влади [216]. 

На думку автора, необхідно зосередити увагу як науковців, так і органів 

влади саме на подальшому впровадженні та стимулюванні проектного підходу 

фінансування проектів публічно-приватного партнерства на національному та 

місцевому рівнях. Саме проектний підхід є найбільш сучасною та 

перспективною формою і надає можливість забезпечити збалансоване 

поєднання переваг державного та приватного фінансування та максимально 

знизити рівень можливих ризиків. 

 

 

 

 



215 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. На підставі проведеного аналізу розроблено алгоритм підготовки, 

відбору та укладання угод про публічно-приватне партнерство, що дало змогу 

запропонувати заходи щодо удосконалення механізмів реалізації проектів. По-

перше, розроблено механізми, які заохочують приватних партнерів щодо 

здійснення проектів публічно-приватного партнерства, і одночасно 

допомагають органам публічного управління у визначенні можливих шляхів 

задоволення суспільних інтересів та дають гарантію реалізації конкурсних 

процесів для виборів кращих інвесторів. З цією метою запропоновано 

ініціатору пропозиції надавати такі преференції: право перевершити кращі 

конкуруючі заявки за рахунок пропозиції своєї більш вигіднішої альтернативи; 

нарахування додаткових балів в офіційному процесі оцінки заявки; право 

автоматично приймати участь в фінальних етапах конкурсів; можливість 

виплат компенсацій ініціатору конкурсу переможцем; використання системи 

«найкращої та останньої пропозиції» при проведенні багатоетапних конкурсів. 

По-друге, на етапі ініціювання проекту публічно-приватного партнерства 

запропоновано залучати до переговорного процесу центральні органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як окремі суб‘єкти, 

кожен з яких відстоює свої інтереси, бачення щодо оптимального використання 

земельних ділянок з огляду на інтереси громади та має під час реалізації 

майбутнього проекту різні завдання та несе ризики. По-третє, обґрунтовано 

необхідність залучення представників науки та громадянського суспільства на 

етапі визначення пріоритетів та відбору проектів. Адже, саме на цьому етапі 

необхідно визначити, яким чином проект публічно-приватного партнерства 

задовольнятиме потреби в розвитку того чи іншого пріоритетного сектору 

економіки та який буде вплив проекту на споживачів і громадянське 

суспільство в цілому. 
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2. Запропоновано загальну схему методологічного підходу до моделі 

реалізації програми публічно-приватного партнерства на сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку України, яка дала змогу виділити наступні 

компоненти, необхідні для досягнення стійкої програми розвитку публічно-

приватного партнерства: відбір, проектування і розробка проектів, які 

направлені на задоволення суспільної потреби, та мають залежність від 

можливостей в визначенні найбільш відповідного та реалістичного проекту для 

впровадження за допомогою механізмів публічно-приватного партнерства, від 

наявності вхідної інформації, наявності кваліфікованих експертів, можливості 

організації команди ефективних менеджерів для проектів; стійкі потоки доходів 

повинні базуватись на основі фінансової життєздатності проектів, розподіл 

комерційних ризиків і захисту інвесторів від ризиків, які краще управляються 

органом публічного управління; залучення приватного фінансування при 

наявних можливостях фінансових ринків забезпечити проект необхідними 

інвестиціями з метою задоволення фінансової потреби від перших капітальних 

інвестицій до витрат на підтримання основних фондів і оборотного капіталу; 

політичної волі для впровадження механізмів публічно-приватного 

партнерства, законодавчої і регулятивної системи, завдяки яким 

застосовуються та стимулюються механізми партнерства. Доведено, що 

програма розвитку публічно-приватного партнерства не буде ефективно 

реалізована тільки з одним або двома зазначеними вище компонентами. 

3. Проведено комплексний аналіз проектів публічно-приватного 

партнерства в Україні, які перебувають на різних стадіях реалізації та мають 

різний рівень успішності. Визначено основні фактори успіху проекту 

модернізації окремих складових системи теплопостачання в м.Малині в рамках 

публічно-приватного партнерства, основним з яких є забезпечення балансу 

інтересів громади, місцевої влади та бізнесу, шляхом організації місцевою 

владою прозорого процесу, проведення консультацій з громадськістю, 

врахування рекомендацій експертного та бізнес середовища. На прикладі 
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невдалих пілотних проектів дорожньої концесії встановлено основні причини 

невдач їх реалізації. Серед яких, по-перше, це брак досвіду в реалізації 

концесійних проектів та відмова від залучення досвідченого консультанта з 

міжнародним досвідом, в результаті чого була побудована нежиттєздатна 

фінансова схема реалізації проекту, коли інвестиційні зобов‘язання мала брати 

на себе компанія-підрядник, а не весь консорціум. Така схема могла бути 

реалізована, але тільки за умов зв‘язаного кредиту від одного з міжнародних 

банків під державні гарантії України при умові обрання генпідрядника 

кредитором. По-друге, це політична складова процесу реалізації проектів, яка 

здійснювала вплив на результати тендерів та конкурсів, в результаті чого були 

відібрані не найкращі з можливих варіантів. Крім того, багато прогнозів 

трафіку складались під політичним впливом з наміром продемонструвати 

потребу місцевої економіки в державних інвестиціях в інфраструктуру, а не для 

того, щоб об'єктивно оцінити рівень попиту. 

4. Обгрунтовано, що успішність впровадження проектів публічно -

приватного партнерства в транспортній інфраструктурі України, значною 

мірою повинна визначатись активністю органів влади у залученні приватного 

сектору до інвестиційних проектів, готовністю інституційного середовища, 

упорядкованою послідовною нормативно-правовою базою, прозорим 

механізмом надання державної підтримки, динамікою залучення фінансових та 

нефінансових інститутів розвитку до реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства, ефективністю системи управління проектами публічно-приватного 

партнерства тощо. Доведено необхідність запровадження гнучких механізмів 

коригування параметрів функціонування проекту в залежності від умов, що 

змінюються. 

5. Визначено основні методологічні підходи до класифікації фінансового 

інструментарію публічно-приватного партнерства, серед яких державне, 

приватне та проектне фінансування. За представленою класифікацією видів 

прямої та непрямої державної підтримки проектів публічно-приватного 
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партнерства обґрунтовано необхідність збалансованості між фінансовою 

підтримкою та фіскальною політикою держави, що дозволить забезпечити 

максимальну привабливість таких проектів для приватних партнерів та 

потенційних інвесторів. Доведено, що саме проектний підхід є найбільш 

сучасною та перспективною формою і надає можливість забезпечити 

збалансоване поєднання переваг державного та приватного фінансування та 

максимально знизити рівень можливих ризиків. Крім того, як свідчить 

міжнародний досвід, постійно виникають нові інструменти фінансування 

проектів публічно-приватного партнерства: цільові податки, проектні облігації 

тощо, частину з яких необхідно інституалізувати в Україні. 

6. Виявлено основні недоліки у процесі реалізації державної фінансової 

політики у сфері публічно-приватного партнерства, серед яких: відсутність 

гарантій щодо державної фінансової підтримки видатків для покращення 

інфраструктури; обмежені можливості щодо отримання державними 

(комунальними) підприємствами позик на комерційних засадах; відсутність 

належних фінансових гарантій з боку місцевого органа щодо повернення 

інвестицій приватному партнерові у разі дострокового припинення угоди; 

відсутність фінансових гарантій щодо обслуговування місцевим бюджетом 

позик, призначених для фінансування проектів; нерівні можливості та умови 

щодо здійснення місцевих запозичень для різних суб‘єктів місцевого 

самоврядування; відсутність гарантій на випадок змін законодавства. 

7. Проведений аналіз дав змогу запропонувати внести до Бюджетного 

кодексу України та нормативно-правових актів нижчого рівня наступні зміни: 

передбачити джерела фінансування видатків бюджетів на надання гарантій 

щодо відшкодування збитків або обсягу державного замовлення; розширити 

можливості програмно-цільового фінансування; передбачити участь держави у 

реалізації проектів публічно-приватного партнерства на принципах середньо- 

та довгострокового програмно-цільового фінансування; спростити процедуру 

отримання гарантій; зменшити кількість та встановити вичерпний перелік 
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документів, які необхідні для розгляду питання про отримання державних 

гарантій; визначити механізми отримання державних гарантій для реалізації 

проектів модернізації комунальної інфраструктури комунальними 

підприємствами. Обгрунтовано необхідність законодавчо закріпити 

повноваження місцевих органів влади у застосуванні фінансових механізмів в 

проектах публічно-приватного партнерства. 
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POЗДIЛ 4 

СТРАТЕГИЧНІ НАПРЯМИ ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ 

ТА МЕХАНИЗМІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ 

 

 

4.1. Застосування системного підходу в дослідженні доцільності 

співпраці громади, держави та приватного сектору при реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства 

 

Дослідження доцільності партнерських відносин при реалізації соціально-

економічних проектів і програм є необхідною умовою організації 

взаємовигідної співпраці державних і підприємницьких структур. 

В свою чергу, на думку автора, доцільність партнерських відносин слід 

розглянути з точки зору переваг та інтересів кожної із сторін публічно-

приватного партнерства. 

Аналіз досліджень вітчизняних вчених та сучасного стану розвитку 

економіки дозволяє виділити такі переваги: 

- можливість кращої експлуатації активу завдяки поділу державного 

активу із споживачами іншого партнера. Тобто інші користувачі мають змогу 

користуватися деякими державними активами. Завдяки публічно-приватному 

партнерству приватні постачальники, які володіють компетенціями у сферах 

управління активами, допоможуть державному партнеру визначати оптимальні 

шляхи у використанні і розподілі урядових активів із сторонніми 

користувачами; 

- можливість держави користуватися інноваціями приватного 

партнера. Через публічно-приватне партнерство уряд має змогу користуватися 



221 

 

можливостями інновацій, здіснених приватним сектором. Після того, як 

державою були ясно пояснені необхідні набори послуг і бажані результати, в 

яких вона має потребу, приватним партнером для вирішення цих цілей і будуть 

запроваджуватись інноваційні підходи; 

- можливість оптимального розподілу відповідальності серед 

державними та приватними партнерами. В проектах публічно-приватного 

партнерства відбувається розподіл відповідальностей між державним і 

приватним партнером згідно з компетенціями кожного партнера. На практиці, у 

приватного партнера краще забезпечення обладнанням для здійснення 

будівництва, використання активів, длявирішення операційних питаннь. Тобто, 

на приватного партнера покладається відповідальність за етапи проектування, 

будівництва і експлуатації. В свою чергу, державний партнер несе 

відповідальність за визначення чітких вимог до бажаних результатів та послуг. 

Іншими словами, ключовою компетенцією держави є побудова державної 

політики і цілей, визначення громадських потреб; 

- ризики перерозподіляються серед учасників публічно-приватного 

партнерства. Відмінністю публічно-приватного партнерства від звичайних 

державних закупівель, в яких усі ризики несе держава, є можливість 

покладення частини ризиків по реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства на приватну сторону. Ця обставина, на думку дослідників 

публічно-приватного партнерства, є основним фактором із забезпечення вдалої 

реалізації проектів публічно-приватного партнерства і підвищення 

ефективності та якості використання ресурсів. Але, мається на увазі не 

цілковита передача ризиків державного партнера приватному, з причини того, 

що державний партнер не всі їх контролює. Наприклад, держава має нести 

відповідальність за політичні ризики, а приватна сторона має нести 

відповідальність за якість будівництва. Тобто головним правилом є наступне - 
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державний або приватний партнер має нести такі ризики, з якими вона 

впорається найкращим чином; 

- завдяки передачі стадій проектування, будівництва, утримання та 

експлуатації єдиному приватному партнеру (або консорціуму) забезпечується 

повний оптимальний життєвий цикл формування витрат. З цієї причини 

приватний партнер буде мати сприятливу ситуацію з можливістю оптимізувати 

витрати у проектуванні задля економії на етапі будівництва, експлуатації або 

підтримання. При умовах, коли реалізуються загальноприйняті державні 

поставки з проектуванням, будівництвом, утриманням і експлуатацією, які 

виконуються різними підприємствами, це не можливе [294]. 

Використання проектів державно-приватного партнерства у соціальній 

сфері є рішенням, яке має багато переваг, але залишається складним для 

реалізації й розвитку протягом значного періоду часу. 

На основі проведеного аналізу автором було складено таблицю (табл. 

4.1), яка відображає переваги (інтереси) трьох сторін у проектах публічно-

приватного партнерства. 

Головними аспектами оцінки доцільності взаємодії державного та 

приватного секторів стає реалізація систем принципів організації такої 

взаємодії. Таким чином, співробітництво у межах публічно-приватного 

партнерства може вважається за доцільне лише у тих випадках, якщо 

забезпечується виконання головних принципів співпраці. 
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Таблиця 4.1 

 

Переваги (інтереси) публічно-приватного партнерства 

 

Громада Держава Приватний бізнес 

1 2 3 

Задоволення суспільних 

потреб 

Економія витрат 

державного бюджету при 

реалізації суспільно-

значимих проектів 

Додатковий прибуток 

Підвищення рівня 

соціально-економічного 

розвитку та вирішення 

соціальних проблем 

Отримання додаткових 

надходжень до бюджету 

від реалізації проектів 

Гарантії повернення 

вкладених коштів 

Скорочення витрат на 

послуги 

Ефективне управління 

державними об‘єктами за 

рахунок залучення 

фахівців приватного 

партнера 

Розширення 

можливостей отримання 

пільгових кредитів під 

державні гарантії від 

міжнародних та 

вітчизняних фінансових 

установ на строк довгий 

термін 

Стимулювання 

підприємницького 

мислення 

Активізація 

інвестиційної діяльності 

У кризові періоди 

підвищення рівня 

підтримки 

Рівний діалог між 

владою та бізнесом 

Економія фінансових 

ресурсів держави 

Отримання додаткових 

прибутків 

Збереження та створення 

робочих місць 

Використання досвіду 

приватних компаній 

Залучення бюджетних 

коштів до проекту 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 

 Оптимізація розподілу 

ризиків 

Доступ до раніше 

закритих сфер (інфра-

структура, ЖКГ тощо) 

 Підвищення 

ефективності 

інфраструктури 

Розширення бізнесу 

 Розвиток нових форм 

проектного фінансування 

Поліпшення роботи з 

державними дозвільними 

органами 

  Підвищення статусу 

проекту через участь у 

проектах державного 

партнера 

  Позитивний імідж у 

суспільстві 

  Оптимізація розподілів 

ризиків проекту 

 

Джерело: розроблено автором 

 

 

В результаті опрацювання досліджень науковців, автором виділено низку 

систем принципів співробітництва між державними та приватними партнерами, 

що повинні бути ключовим орієнтиром у досягненні економічних та соціальних 

завдань завдяки реалізації проектів публічно-приватного партнерства, 

основними серед яких є такі: 
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- принцип соціальної відповідальності, який має пряме відношення до 

конституційного принципу необхідності розбудови держави із соціальною 

орієнтацією. Згідно з цим принципом доцільність взаємодії при реалізації 

економічних та соціальних програм та проектів визначається при умові, що 

таке співробітництво буде забезпечувати самі високі показники соціальних 

ефектів; 

- принцип партнерства, який забезпечує потребу у використанні 

управлінських та інтелектуальних потенціалів приватних партнерів з метою 

ефективного виконання економічних та соціальних програм та проектів. Згідно 

з цим принципом реалізація взаємодії у формі публічно-приватного 

партнерства стає доцільною у випадку, коли ефекти від виконання проектів чи 

програм співробітництва отримується завдяки використанню ресурсів 

приватних партнерів; 

- принцип системності дій, згідно з яким одержані результати від 

реалізації програм та проектів у формі публічно-приватного партнерства 

повинні повністю забезпечувати вирішення окреслених завдань. Крім того, 

територіальну одиницю, в якій реалізуються проекти чи програми, необхідно 

розглядати з позиції складної економічної та політичної системи в межах 

державної, яка може мати власні структури, функції та інші складові; 

- принцип чіткого ціле покладання, який орієнтований на підсилення 

впливів позитивних чинників та забезпечення мінімізації впливу негативних. 

Соціально-економічні клімати окремих регіонів мають залежність від 

досягнення визначених конкретних середньо- та довгострокових цілей 

розвитку. Згідно з цим принципом публічно-приватне партнерство стає 

доцільним лише у випадках, коли таке співробіництво зможе забезпечувати 

більш скорочені терміни реалізації програм економічного та соціального 

розвитку регіонів [188]. 
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Дослідник Варнавський В.Г. запропоновав іншу систему принципів 

взаємодії у рамках публічно-приватного партнерства, вона складається з 

наступних компонентів: 

1) принцип узгодження публічного та приватного інтересу, суть якого 

полягає у забезпеченні зростання економіки та поліпшенні якостей життя 

громади. Суть цього принципу полягає у визначенні доцільністі партнерської 

взаємодії, у випадку коли результат співробітництва стає більш значимим для 

обох партнерів. Таке визначення дає змогу сказати цей принцип є уточненням 

більш загального принципу паритету інтересів; 

2) принцип взаємного отримання вигоди при реалізації заходів 

підвищення ефективності галузей. Згідно з яким, організації публічно-

приватного партнерства вважається доцільними, коли взаємодія дає змогу обом 

сторонам одержувати кращий результат, чим у випадках коли відсутнє 

співробітництво. Цей принцип аналогічний попередньо визначеному принципу 

паритету інтересів, згідно якого кожен з партнерів не намагається досягти мети 

схиляння другої сторони для вчинення дій всупереч волевиявленню чи в збиток 

іншої; 

3) принцип економічної свободи, суть реалізації якого закладає 

принципову основу організації взаємодії на основі публічно-приватного 

партнерства. Згідно цього принципу держава розглядається з точки зору 

приватного партнера і як система владних органів, так і як діловий партнер 

[188]. 

В розрізі нашого дослідження заслуговує на увагу і приведена нижче 

сучасна система принципів, яка акцентована на доцільність реалізації 

механізмів публічно-приватного партнерства: 

1) позитивність та максимумальний ефект всім учасникам публічно-

приватного партнерства. Так, врахування бюджетної та соціальної ефективності 

у складі ефекту буде головним для державного партнера -будуть створені 

робочі місця, зростуть реальні доходи населення, знизиться соціальна напруга, 
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підвищиться привабливість соціальної частини господарювання, а наявність 

комерційної ефективності участі у проекті – для інших партнерів 

співробітництва; 

2) платність. Згідно з цим принципом партнерам публічно-приватного 

партнерства необхідно визначитись із вартістю власних внесків, та узгодити 

необхідні норми прибутків. Цим принципом встановлюються нормативи 

розподілів прибутків від виконання проектів та програм, що дозволяє 

визначитись із взаємозацікавленістю партнерів; 

3) цільове використання. Завдяки цьому принципу, який повинен 

застосовуватись і на інвестиційному і на експлуатаційному етапі контрактів, 

акцентується увага на соціальній спрямованості проекту. Крім того, маючи 

спільне значення для партнерів, цей принцип обов‘язково зазначається у 

контрактах і є однією із важливих умов; 

4) терміновість. Значення цього принципу виявляється у необхідності у 

встановленні та дотриманні всіх строків проекту - партнерства в цілому, 

будівництва нових промислових потужностей, повернення позик, інвестиційної 

окупності [188]. 

Узагальнюючи, необхідно зазначити, що для успішної реалізації 

партнерства та його доцільності, повинні поєднуватись багато складових, які 

відносяться і до партнерів співробітництва і до зовнішнього оточення, де 

відбувається їх взаємодія. 

Принцип стратегічного регулювання соціальних наслідків з позиції 

аналізу міжнародного і українського досвіду означає, що державним та 

місцевим органам влади необхідно проявляти політичну волю та брати на себе 

ініціативи із залучення підприємців до спільної реалізації програм із надання 

послуг громаді, коли є виправдання економічне. 

Проведений аналіз та систематизація розглянутих принципів реалізації 

проектів публічно-приватного партнерства, дозволив автору запропонувати 
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систему принципів (чинників), які повинні забезпечити ефективний та 

успішний розвиток співробітництва у цій сфері: 

1) підтверджена фінансова підтримка всіх етапів проекту; 

2) підготовчий етап та реалізація проектів із наявною необхідною 

інфраструктурою; 

3) забезпечення проекту кваліфікованими та підготовленими кадрами 

з боку партнерів; 

4) професійне керівництво з досвідом роботи у подібних проектах та 

сферах; 

5) всі учасники співробітництва справедливо розподіляють проектні 

ризики між собою; 

6) готовність бізнес-планів та техніко-економічних обгрунтуваннь 

проектів згідно з визнаними міжнародними методиками та умовами 

фінансування; 

7) укладені підтверджені контракти з поставок енергоносіїв, 

матеріалів та сировинної продукції; 

8) гарантії реалізації товарів (послуг), включаючи гарантії тарифного 

регулювання із врахуванням інтересу інвесторів; 

9) гарантії капіталізації проектів зважаючи на інвесторські інтереси та 

вимоги фінансую чого партнера. 

У сучасних умовах доцільність партнерських відносин держави і 

промислового бізнесу у великій мірі має залежність від якісних характеристик 

початкової стадії проектів публічно-приватного проекту. Для цього етапу 

вирішальну роль грають такі чинники: 

- необхідність адаптації структурної організації проектів до вимог 

громади. Насамперед, необхідно приділяти особливу увагу до спеціальної 

адаптації проектів; 
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- цілі повинні бути сумісними та мати взаємозв'язки. Приватні 

партнери та інвестори повинні чітко розуміти мету проекту публічно-

приватного партнерства; 

- обґрунтування вибору державою приватного партнера. Приватні 

партнери можуть вносити окремі позиції у договори публічно-приватного 

партнерства; 

- організація контролю і підтримки населенням. Тобто політичні 

дебати мають гарантувати усвідомлення доцільності співробітництва, 

переважно в тих випадках, коли мають місце платежі від користувачів; 

- ретельна структуризація договорів про взаємодію. В угодах повинні 

відображатись Контракти мають визначати основні позиції проектів, права та 

зобов‘язання партнерів; 

- необхідність прозорих партнерських взаємовідносин. Представник 

державного сектору та приватного партнера повинні бути надійними 

партнерами, оскільки участь у довгострокових договірних відносинах 

передбачає і наявність фінансового ризику; 

- забезпечення розвитку і удосконалення економічного сектору 

держави в рамках публічно-приватного партнерства; 

- забезпечення державними партнерами реалізації сектором функції 

ефективного лідерства. При запровадженні проектів публічно-приватного 

партнерства необхідна бути забезпечена лідируюча роль представників 

державних органів; 

- необхідність залучення державного фінансування проектів з метою 

залучення фінансових ресурсів приватного сектору. Згідно із світовим 

досвідом, фінансування проектів виключно за рахунок приватних партнерів 

відбувається в поодиноких випадках. 
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Ключові принципи визначення доцільності, обґрунтованості, можливості 

реалізації публічно-приватного партнерства при забезпеченні зростання 

кількості інвестицій  соціально-економічні проекти і програми, виглядає 

наступним чином: 

- принцип взаємозацікавленості, згідно з яким максимальним 

ефектом взаємодії можна вважати такий, коли всі сторони партнерства бачать 

можливості у досягненні своєї цілі лише за допомогою іншого партнера; 

- паритетний принцип, за яким державний або приватний партнер не 

повинен намагатись до схиляння іншого партнеру в супереч його 

волевиявленню; 

- принцип приорітетного врегулювання соціальних наслідків - 

заходи, які будуть реалізовуватись із використанням механізмів 

співробітництва, обов‘язково направляються для забезпечення досягнення 

стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіонів. 

Відповідно до даних принципів функції визначення шляхів подальшого 

розвитку економіки залишаються за представниками держави, яка користується 

підприємницькою сферою та застосовує повний функціональний спектр у 

плануванні, організації, контролі і регулюванні згідно із наведеними 

принципами. Зазначені принципи дали змогу сформувати алгоритм оцінки 

доцільності реалізації механізмів публічно-приватного партнерства при 

виконанні соціальних та економічних програм (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Алгоритм оцінки доцільності реалізації публічно-приватного 

партнерства (розроблено автором за матеріалами [188]) 

Формування інформаційної бази про проект 
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На думку автора, основним висновком є те, що організація такої взаємодії 

доцільна тільки за умови отримання сторонами збільшеного ефекту: для 

державних партнерів – додатковий бюджетний та соціальний ефект, для 

промислового бізнесу - додаткові прибутки та зниження рівнів ризику завдяки 

участі у проектах. 

 

 

4.2. Перспективні форми ефективної реалізації проектів публічно-

приватного партнерства 

 

Перспективними формами ефективної реалізації проектів публічно-

приватного партнерства, на думку автора, є, перш за все, такі форми, в яких 

громадянське суспільство відіграє роль повноцінного партнера. Так, 

«Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016 – 2020 роки», схвалена Указом Президента України від 

26.02.2016 р. № 68/2016 [172], визначає наступні стратегічні напрями розвитку 

громадянського суспільства: 

- створення сприятливих умов для формування та інституційного 

розвитку організацій громадянського суспільства; 

- забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час 

формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань 

місцевого значення; 

- стимулювання участі організацій громадянського суспільства в 

соціально-економічному розвитку України; 

- створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці. 

В документі зазначається, що одним із завдань у рамках напряму 

створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці є розширення сфер 

застосування державно-приватного партнерства за участю організацій 

громадянського суспільства. 



233 

 

Стосовно поточного стану розвитку економіки необхідно зазначити, що 

сучасні форми партнерства пов'язані з процесом реструктурування 

національних економік і є, по суті, непрямою приватизацію [239]. 

Іноді процес створення партнерств називають просто приватизацією. 

Приватизація розуміється як відшкодувальне відчуження майна, що 

знаходиться у власності держави, державних суб'єктів і муніципальних 

утворень (муніципальне майно) у власність фізичних і юридичних осіб [70]. 

Таким чином, під чистою приватизацією розуміється передача державної або 

муніципальної власності в приватні руки. По відношенню до проектів 

державно-приватного партнерства даний процес неможливий, тому що дія 

таких проектів, перш за все розповсюджується на важливі інфраструктурні 

об‘єкти, приватизація яких приведе до монопольного положення власників і 

ущемлення прав громадян України. Можна вести мову про умовну 

приватизацію окремих функцій держави: плануванні, будівництві, 

фінансуванні, управлінні і так далі. Залежно від того, які зі своїх функцій і в 

якому об'ємі держава передає у ведення приватного сектора, можна виділити 

різні форми і моделі функціонування державно-приватних партнерств. 

Професор Барнс П. спробував класифікувати форми реалізації державно-

приватних партнерств [15, с. 14]. Він виділяє дві основні групи: "функціональна 

приватизація" і "фінансова приватизація". 

Група "Функціональна приватизація" включає наступні моделі: 

- модель управління підприємством, 

- експлуатаційна модель, 

- модель поступки підприємства, 

- короткострокова експлуатаційна модель, 

- менеджмент-модель, 

- консультативна модель, 

- модель розвитку, 

- коопераційна модель. 
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Група "Фінансова приватизація" включає наступні моделі публічно-

приватного партнерства: 

- кредитне фінансування, 

- лізінг, 

- фондова модель, 

- факторинг, 

- змішане фінансування, 

- участне фінансування. 

Він не називає усі моделі фінансової приватизації, залишаючи 

можливість визначення нових моделей фінансування. 

З цієї класифікації можна зробити висновок, що автор припускає 

комбінування різних моделей двох представлених груп залежно від завдань 

проекту, тобто, функціональну складову ми вибираємо з першої групи, а 

фінансову з другої. Можна сказати, що ми комбінуємо матеріальні і 

нематеріальні ресурси. 

Вчений виділяє в окрему групу фінансування проектів, оскільки на 

початковому етапі державно-приватне партнерство розглядається органами 

влади, передусім, як придбання додаткових фінансових ресурсів. Саме ця 

проблема є первинною, а як показує практика, окрім фінансів держава придбає і 

ряд інших переваг. 

Експлуатаційна модель реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства отримала широке поширення в Німеччині. Експлуатаційна модель 

- це цілісна модель, що охоплює увесь життєвий цикл впровадження проекту. 

Приватний сектор бере на себе планування, будівництво (реконструкцію), 

фінансування, експлуатацію одного заходу або його частин [149, с. 92]. 

Відповідальність за виконання суспільно значимого завдання лежить на 

державі. Рефінансування приватного сектора здійснюється за рахунок платежів 

з боку держави, оформлених у вигляді договору оренди, лізингу, або іншим 
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договором [70]. Тобто співпраця базується на двох елементах: функція і 

фінансування. 

Експлуатаційна модель послужила основою для концесійних стосунків 

державного і приватного секторів. Істотна відмінність полягає в структурі 

рефінансування. У разі концесії приватний сектор отримує від держави право 

на відшкодування своїх витрат за рахунок стягування плати з користувачів 

створеного ним блага. Ми маємо справу з прямим рефінансуванням. Виникають 

безпосередні стосунки між творцями і користувачами об'єкту концесійної 

угоди. Експлуатаційна модель припускає відшкодування витрат тільки з боку 

державного сектора. Цю модель дуже нагадують так звані LTC – контракти 

[88]. 

Відмінність в тому, що в Німеччині експлуатаційна модель започаткувала 

концесійні стосунки, на наш погляд, стосункам вищого рівня, а у нас, навпаки, з 

концесійних угод пропонується розвинути квазі-концесіційні угоди. 

Основною моделлю стосунків державного і приватного сектора в 

Великобританії є «Приватно фінансова ініціатива» (Private Finance Initiative), 

програма, запропонована урядом в 90-ті роки 21 сторіччя з ціллю залучення 

приватних фінансових засобів в області відповідальності держави. Концепція 

РFI припускає ремонт і будівництво інфраструктурних об'єктів силами 

приватного сектора і після визначеного часу експлуатації передачу об'єктів 

державі. Дана програма - одна з моделей державно-приватного партнерства, яка 

не  припускає тісної співпраці партнерів. 

Співпраця державного і приватного секторів в Італії відбувається по двох 

основних формах: «концесія» і «фінансування проекту». Цікавою 

представляється форма «фінансування проекту», оскільки тут ініціатором 

співпраці є приватний сектор. Це не типовий варіант публічно-приватного 

партнерства, але враховуючи той факт, що в Україні саме приватний сектор 

активно займається даною проблематикою і шукає шляхи співпраці з 

державою, форма «фінансування проекту», може бути небезінтересною. 
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Цю ідею ми пропонуємо трансформувати під українську дійсність. 

Методичні рекомендації по підготовці документів для участі регіонального 

інвестиційного проекту у відборі проектів, що претендують на отримання 

бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду України, містять наступні пункти 

[81]: 

- об'єкти капітального будівництва державної (муніципальною) 

власності, що створюються при реалізації регіональних проектів за рахунок 

бюджетних коштів, у тому числі засобів інвестиційного Фонду, повинні 

відноситися виключно до об'єктів транспортної, інженерної або енергетичної 

інфраструктури; 

- у заявці також має бути представлене обґрунтування взаємозв‘язків 

об'єктів, що створюються за рахунок засобів приватних інвесторів, і об'єктів 

транспортної, інженерної і енергетичної інфраструктури, створюваних за 

рахунок бюджетних коштів. 

З цього виходить: приватний інвестор є ініціатором будівництва об'єкту, 

причому не обов'язково соціально значимого і не обов'язково зі сфери 

відповідальності державного (муніципального) сектора, а держава засобами 

бюджету або інвестиційного фонду забезпечує розвиток інфраструктури. 

Можна виділити три форми реалізації механізму державно-приватного 

партнерства. Основний критерій формування - міра втрати прав власності 

державою і придбання її приватним сектором. 

Форма 1 - проста контрактна. Держава, будучи власником об'єкту, на 

короткостроковий (рідше середньостроковий) період передає приватному 

сектору окремі функції, наприклад, планування, обслуговування або 

управління. Як правило, співпраця усередині цієї форми відбувається у рамках 

вже створеного об'єкту. Відповідно, об'єм інвестицій тут невеликий. Така 

характерна риса цієї форми - повернення інвестицій приватному сектору. 

Моделі цієї форми не передбачають взаємних стягувань тарифних мит з 

користувачів об'єктом публічно-державного партнерства. Держава забезпечує 
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повернення інвестицій, вкладених приватним сектором. Мінімальна передача 

прав власності означає також для держави максимізацію ризиків. Як правило, в 

подібних проектах усі ризики несе державний сектор. 

Форма 2 - комплексна контрактна (концесійна). Держава є власником 

об'єкту, на середньостроковий або довгостроковий період (рідше 

короткостроковий) передає приватному сектору комплекс функцій: наприклад, 

планування, будівництво і управління. Існують різні комбінації функцій 

(моделі). Повернення інвестицій приватному сектору може здійснюватися як за 

рахунок стягування тарифного мита з користувачів об'єктом / одержувачів 

послуг, так і коштом держави, а також в змішаному варіанті. 

Форма 3 - "об'єднання". Державний і приватний сектор створюють 

спільну компанію, акціонерне товариство. Держава володіє мінімум 51 % акцій. 

Це підприємство реалізує не один проект у рамках публічно-державного 

партнерства, а існує для реалізації різних проектів, наприклад, в рамках одного 

сектора: ЖКГ або будівництво автомобільних доріг і мостових переходів. 

Власне, даний вид партнерства носить  довгостроковий характер і в рамках 

подібної форми держава в максимально можливому об'ємі передає свої права 

власності. Повернення інвестицій приватному сектору може здійснюватися так 

само, як і в попередній формі, за рахунок споживачів, держави або в змішаному 

варіанті. 

Така форма партнерства, як оренда, що реалізовується у вигляді 

"традиційної оренди" і лізингу (форма, близька до оренди). Оренда припускає 

передачу на певних умовах приватному сектору державного або 

муніципального майна (землі, устаткування, приміщення тощо) в тимчасове 

користування за певну плату на основі орендного договору. Не вказана вона з 

тієї причини, що цю форму віднести до публічно-державного партнерства 

можна лише умовно: соціальна значущість таких проектів зазвичай невелика. 

Об'єкт спочатку існує, а орендар лише зобов'язується підтримувати його в 

належному стані. 
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В Таблиці 4.2 наведена інформація щодо поширення публічно-приватного 

партнерства в розвинутих країнах за секторами економіки. 

Як слушно зазначають дослідники, секторальна структура застосування 

проектів публічно-приватного партнерства серед країн світу різниться дуже 

суттєво. Аналіз досвіду ініціювання та реалізації проектів на засадах публічно-

приватного партнерства у Польщі, котра робить перші кроки у цій сфері, 

свідчить, що приватний сектор активно залучається до всіх сфер економіки і, 

насамперед, до тих, які впливають на якість життя населення. Так, у 2009 р. у 

Польщі проекти розподіляються за різними сферами таким чином: спорт — 

36%, муніципальна інфраструктура — 17%, охорона здоров‘я — 14%, 

водопостачання та водовідведення — 10%, освіта — 7% [113]. 

Як свідчить світовий досвід, публічно-приватне партнерство активно 

застосовується у широкому спектрі секторів економіки країн, у тому числі для 

надання адміністративних послуг, у сферах освіти, охорони здоров‘я, спорту, 

оборони, обслуговування в‘язниць, тобто в тих, які в Україні взагалі не 

розглядаються як сфери, де можливе застосування публічно-приватного 

партнерства. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Австрія Х    Х Х  * Х Х * Х Х 
Бельгія * *  Х *   * Х Х *   
Болгарія  *     *  * Х   * 
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Продовження табл. 4.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хорватія  *  Х *     Х   * 
Чехія *  * Х *   * * Х  *  
Данія   * * *  * * * * Х  * 
Естонія    Х * *    * Х   
Франція Х * Х * Х Х * Х Х Х Х Х Х 
Греція * Х   *  * *  Х * * * 
Іспанія Х Х   Х  Х Х Х Х * * Х 
Нідерланди Х  *  *   * Х * Х  Х 
Ірландія Х   * *   * Х Х Х Х Х 
Північна Ірландія Х  Х * * Х    Х Х  Х 
Казахстан         Х *    
Литва     *    *  * *  
Латвія *   Х      * Х   
Німеччина Х  Х Х Х *  Х Х Х Х Х Х 
Польща * * * * *    * Х * * Х 
Португалія  *   Х *  * Х Х    
Росія  *        *   * 
Румунія  *  * * *    Х  * Х 
Словаччина *  *  Х Х   Х Х   Х 
Шотландія Х   Х Х   Х  Х Х  Х 
Швейцарія Х     Х     Х   
Угорщина   * * * *  Х * Х Х Х * 
Велика Британія Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х 
Італія Х *  Х Х  Х  Х Х Х Х Х 

 

 

 

Примітки:  

Х – проекти на стадії реалізації; 

* - проекти на стадії ініціювання. 
 

Джерело: розроблено автором за матеріалами[348]. 

 

 

Традиційно значне розповсюдження механізми публічно-приватного 

партнерства отримали при реалізації проектів з будівництва та обслуговування 

інфраструктурних об‘єктів (аеропортів, портів, залізниць, автомобільних доріг, 
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систем водопостачання та водовідведення тощо). Кожна країна має свою, 

притаманну їй, секторальну структуру застосування публічно-приватного 

партнерства. Яка секторальна структура для проектів публічно-приватного 

партнерства буде оптимальною для України - предмет окремих наукових 

досліджень. Вибір такої структури повинен базуватися на національних 

пріоритетах. Але, безумовно, одним із важливіших напрямів у цій сфері має 

стати муніципальна та транспортна інфраструктура, а також залучення 

приватного сектора до надання адміністративних послуг, особливо тих, з якими 

не справляється публічна влада. Останніми роками у світі спостерігається 

стрімке зростання частки проектів публічно-приватного партнерства, котрі 

можна кваліфікувати як "зелені" інвестиції [113]. 

На сьогодні система державного регулювання публічно-приватного 

партнерства в нашій країні перебуває на етапі розвитку. Це обумовлено 

сучасними трендами у світовій економіці (наслідки сучасної економічної кризи 

та нові явища, привнесені нею) та процеси та реформи, які проходять в країні. 

Оскільки перед державою в умовах модернізації економіки ставиться низка 

принципово нових завдань, то відразу постає питання щодо добровільної 

передачі частини державних повноважень на місцевий та на наднаціональний 

рівень. Іншими словами, мова йде про централізацію та децентралізацію 

функцій держави у сфері регулювання публічно-приватного партнерства. З 

нашої точки зору, децентралізаціїя державних повноважень і функцій на 

сьогодні необхідна у наступних ключових сферах державного регулювання 

іноземним інвестуванням: у розробці інвестиційних проектів і програм, 

інвестиційні стратегії розвитку деяких сфер на місцях, в регіонах, на 

територіях, крім того при виконанні функцій, що вимагають самостійного 

вирішення проблем іноземних інвесторів с державними і місцевими органами 

влади та органами місцевого самоврядування. Передача основних функцій і 

повноважень на наднаціональний рівень повинна стосуватись, перш за все, у 

наступних сферах: у регулюванні фінансової, торговельної та екологічної сфер, 
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а також у повноваженнях, яки стосуються вступу та діяльності в різноманітних 

світових і регіональних міжнародних організаціях [77]. 

Перспективність механізму публічно-державного партнерства має 

підтримуватися постійною взаємодією між державою і корпораціями по 

відбору і впровадженню у виробництво нанотехнологій. Держава при 

формуванні замовлення в довготривалих фінансових планах, повинна 

підтримувати інвестиціями (своїми, і створюючи преференції для бізнесу) 

постійну зацікавленість науково-виробничих колективів, що їх креативні 

напрацювання будуть затребувані. Іншими словами, і держава і державні 

наукoво-вирoбничі і науково-освітні структури, повинні виступати суб'єктами в 

управлінні механізмами розвитку і впровадженні нанотехнологій. Їх рішення 

можуть доповнювати корпоративні контрагенти, як це має місце у вже добре 

відомих і таких, що були ефективно опробовані в проектах публічно-

приватного партнерства. 

В економіці нашої країни вони ще недостатньо впроваджені, але існуючі 

нові тенденції дозволяють припустити про вступ сприятливої перспективи. 

Особливу суб'єктну роль можуть грати професійні співтовариства і 

міждисциплінарні професійні співтовариства, що об'єднуються не низкою 

вузьких визначених напрямів, а дослідницьких і конструкторських спільних 

інтересів. 

У таких співтовариствах повинен мати місце відхід від принципів 

розподілів праці, що традиційно розуміється, в напрямку сучасних принципів і 

норм наукової і творчої комунікацій. Такі принципи формуються в досить 

гетерогенних і трансдисциплинарних об'єднаннях спеціалістів, працюючих в 

сфері нанотехнологій (прообрази професійних співтовариств майбутнього). До 

об'єднань учених і інженерів важливо долучити політиків, юристів, філософів, 

теологів. Нанотехнології масштабно зачіпають національні і інтернаціональні 

політичні проблеми. 
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Для України, у міру відновлення її потенціалу і міжнародного авторитету, 

зумовлений рух до економіки, заснованої на нові покоління технологій, 

спираючись і на великі компанії, конкурентоздатні на світових ринках, і на 

широкий шар малого і середнього бізнесу, в т.ч. інноваційного для «розвитку 

нового способу життя», «нових життєвих стандартів». Потребується реальний 

рух від індустріальної економіки до суспільства, яке засноване на нових 

підходах, на знаннях. Важливий тут елемент - інвестиції. Причому не лише 

об'єми, а при їх обмеженості - спрямованість і точність. В зв'язку з цим 

національні проекти, здійснювані в країні з 2006 року, стають «технологією» 

досягнення поставлених цілей в пріоритетних сферах, «способом» модернізації 

галузей, «механізм запуску» процесів публічно-державного партнерства у 

відповідних галузях. Це з точки зору політики, макроекономічного управління. 

А з точки зору інженерно-технологічної складової важливо, на думку автора 

дослідження, використати все, що пов'язано з сучасним розумінням 

нанотехнологій, інноваційності. 

Якщо подивитись на місце України в світі у розрізі сприйняття нашої 

країни з точки зору інноваційності, доречно звернути увагу на Глобальний 

Інноваційний Індекс (The Global Innovation Index ), який складається  трьома 

інституціями - Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO), 

Корнельським університетом (Cornell University), та відомою бізнес-школою 

INSTEAD. Саме цей індекс визначає рівень ефективності політики 

інноваційності для різних країн світу. 

Україна в рейтингу Глобальний Інноваційний Індекс 2015 (The Global 

Innovation Index 2015) [326] посідає 64 місце із 141 країни, які потрапили до 

рейтингу. 

Беручи до уваги вкрай несприятливі поточні внутрішні і зовнішні умови і 

той факт, що Україна у 2014 році посідала 63 позицію, а у 2013 році – 71 

позицію, можна зробити висновок про величезний потенціал нашої країни в 

інноваційній сфері. 
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У сучасному погляді, це основна лінія прогресу частки сектора 

української економіки, який за ці роки пройшов величезний шлях від 

реструктуризації кризових активів до формування готових могутньо 

інвестувати глобальних гігантів - лідерів своїх галузей. Хоча це поки 

відбувається не скрізь. І в кризових умовах компанії, передусім, думають про 

свій прибуток. Державний контроль потрібний для балансування інтересів. 

Держава визначає свої стратегічні, цілі і формує механізми реалізації цілей до 

2020 і 2030 років, що є імпульсом для формування державно-приватного 

партнерства в Україні. 

В якості одного з основних механізмів реалізації інноваційного сценарію 

економічного розвитку було вибрано публічно-державного партнерство, 

покликане через створення системно державної інвестиційної політики 

забезпечити збільшення приватних інвестицій в українську економіку. Проекти 

з партнерськими стосунками держави і приватного бізнесу базуються на 

реалізації спільно вироблених взаємовигідних підходів з розділенням 

зобов'язань: держава дістає можливість збільшити ефективність державних 

інвестицій за рахунок залучення приватних інвестицій і управлінського досвіду 

приватного сектора, а бізнес - державну підтримку (фінансову або 

адміністративну) в реалізації власних проектів. 

Аналізуючи напрацювання вітчизняних вчених, публічно-приватне 

партнерство в інноваційних сферах можна визначити як співробітництво між 

центральними та місцевими органами державної влади, представниками 

територіальних громад, інших суб‘єктів інноваційного процесу: наукові 

установи і організації, інноваційні структури, фінансово-кредитні установи та 

інші (публічними партнерами) і юридичні (чи фізичні) приватні особи-суб‘єкти 

інноваційного процесу (приватні партнери) з метою вирішення наступних 

завдань: 

- сприяння широкомасштабному генезису інноваційно-інвестиційних 

процесів; 
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- впровадження поняття «інноваційна культура» в середовище 

бізнесменів і в суспільному розумінні як безальтернативний варіант, що 

затверджується інноваційно-інвестиційна модель за яким розвивається 

національна економіка; 

- впровадження корпоративного фінансування (пріоритетні 

інноваційно-інвестиційні проекти на основі корпоративних принципів, їх 

ресурсне забезпечення); 

- передача об‘єктів прав інтелектуальної власності, створених в 

науково-технічних галузях за рахунок державних коштів, представникам 

інноваційного процесу для введення цих об‘єктів в господарський обіг завдяки 

реалізації інноваційного процесу; 

- забезпечення прозорих тендерних процедур при відборі 

інноваційно-інвестиційного проекту з державною підтримкою у результаті 

проведення наукових, науково-технічних, екологічних експертиз та залучення 

представників громади [68]. 

Щодо подальшого розвитку публічно-приватного партнерства у сферах 

наукової та інноваційної діяльності, на думку автора, необхідно на державному 

рівні передбачити та законодавчо закріпити наступні напрями: 

- формулювання основних принципів подальшої розбудови 

національно-інноваційної системи; 

- середньострокові і довгострокові науково-технічні інноваційні 

програми і проекти; 

- запровадження загального комплексного дослідження, організація і 

забезпечення проведення; 

- комплексна інноваційна експертиза кожного інноваційно-

інвестиційного проекту; 

- науковий супровід інноваційно-інвестиційних програм та проектів і 

трансфер технології; 
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- подальший розвиток сучасних інноваційних інфраструктур 

(технопарк, бізнес-інкубатор та інші); 

- підготовка, перепідготовка і підвищення рівня персоналу, 

відповідального за ефективну реалізацію національного проекту, пріоритетного 

інноваційно-інвестиційного проекту, програми з модернізацій економіки 

країни; 

- формування технологічних платформ, які знайшли поширення в 

економіках європейських країн, які стали ефективним засобом розвитку 

державних науково-технологічних, інноваційних політик завдяки об‘єднанню 

при реалізації проектів публічно-приватного партнерства ресурсів різних 

партнерів: державних органів, бізнесу, науковців, утворення з метою визначити 

науково-технологічні пріоритети, запровадження у господарську діяльність 

наукових та технічних доробок з перспективою їх інноваційної реалізації і 

технологічної модернізації виробництв за найбільш перспективними для 

національної економіки напрямами розвитку; 

- забезпечення ефективних механізмів взаємодії представників 

бізнесу з органами, організаціями, установами публічної влади в інноваційно-

інвестиційній галузі [68]. 

Аналізуючи досвід сучасних зарубіжних науковців в цій сфері, не 

можливо залишити поза увагою теорію «Потрійної спіралі» (TripleHelix), яку 

розробили Генрі Іцкович та Лойет Лейдесдорф [125] на початку 21 сторіччя. 

Згідно цієї теорії, так звана, «потрійна спіраль» відображає зв‘язок між трьома 

елементами – державою, бізнесом та наукою, яка, на думку вчених, є ключовим 

елементом цього співробітництва. 

Вітчизняні дослідники [256], слушно, на думку автора, пропонують 

розглядати публічно-приватне партнерство у сфері інноваційної діяльності 

через призму теорії «Потрійної спіралі», тобто, не як двовекторну систему 

відносин (вертикаль та горизонталь), а як складну багатосторонню систему 

зв‘язків між суб‘єктами публічного та приватного права з виникненням 
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специфічних організаційних форм (інноваційних структур), що сприяють 

активізації досліджень та поширенню інновацій. Потрійність системи полягає у 

наявності в ній трьох основних складових, без яких неможливо уявити 

інноваційний процес: держави (представленої органами державної влади), 

науки (представленої суб‘єктами наукової діяльності) та бізнесу (яку 

уособлюють суб‘єкти підприємницької діяльності). Всі учасники активно 

взаємодіють між собою через обмін фінансовими, майновими та 

інтелектуальними ресурсами, формуючи при цьому різні організаційно-правові 

форми, відповідальні за інновації. У результаті такого процесу створюються 

інкубатори, наукові парки, венчурні фонди та інші особливі учасники 

інноваційної інфраструктури. Лідируюча роль, або ініціатива партнерства, 

може переходити від одного елемента до іншого залежно від економічних і 

соціальних умов. Як правило, ініціатором формування потрійної спіралі 

виступає держава або регіональні органи влади (органи місцевого 

самоврядування), які організують проведення спільних з ученими і 

підприємцями дискусій про стратегію розвитку країни або регіону, створюють 

спеціальні спільні структури, представницькі органи, відповідальні за 

інноваційний розвиток. 

Рівень розвитку і використання нанотехнологій в України відстає від 

світового на 10-12 років. Для ліквідації відставання необхідно активізувати 

мобільність приватного капіталу. Окрім фінансового підживлення, потрібне 

цільове інформаційне забезпечення, навчання кадрів. 

Оцінюючи потенціал України в цілому, слід виходити з того, що для 

більшості країн світу нанотехнології є наступною промисловою революцією. 

Але для України важливо потрапити в промислові лідери. Необхідно 

підвищувати можливості публічно-приватного партнерства через інтеграцію 

державних і приватних інвестицій та наукових інновацій на проривній основі. 

Не можливо не погодитись з думкою вітчизняних вчених, що саме роль 

науки є важливою у подальшому  розвитку публічно-приватного партнерства. 
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Адже, наука в змозі надати відносинам в цій сфері системності, забезпечити 

генерування нових знань та розвиток ефективних технологій, підготовку 

необхідних для реалізації високотехнологічних проектів кадрів. Водночас, 

науковці найгостріше відчувають відповідальність за майбутнє суспільства, 

збереження довкілля і завдяки своєму авторитету та аполітичності можуть 

донести до влади і бізнесу інформацію, необхідну для схвалення управлінських 

рішень [113]. 

Як підтверджує дане дослідження та наголошують дослідники [113], роль 

науки в розвитку публічно-приватного партнерства багатогранна. По-перше, 

вона має стати ідеологом та методологом реформ. По-друге, кваліфікованим та 

уважним експертом при схваленні тих чи інших рішень у цій сфері. По-третє, 

учасником проектів, що реалізуються на базі публічно-приватного партнерства, 

і насамперед у сфері інноваційної діяльності. Реалізація проектів у формі 

публічно-приватного партнерства майже завжди є, по суті, співробітництвом 

держави і бізнесу щодо впровадження високих технологій, що, у свою чергу, 

формує відповідний ринок для наукових досліджень та інновацій. З іншого 

боку, комерціалізації технологій та їхнього включення до економічного обігу 

найкраще можна досягнути саме в рамках спільного фінансування наукових 

досліджень державою та приватним сектором, зацікавленим у отриманні 

певних результатів. 

Підсумовуючи, на думку автора, слід зазначити, що згідно із сучасними 

практиками та дослідженнями [77] реалізація структурної конкурентої 

спроможності держави являє собою систему механізмів із органічним 

поєднанням державних інноваційно-промислових, структурних і інвестиційних 

політик, які дозволяють узагальнити напрями її розвитку у майбутньому. 

Нижче наведені першочергові кроки, за допомогою яких буде забезпечена 

конкурентоспроможна структура економіки України, а саме: 



248 

 

- перехід від системи пріоритетів розвитку окремих галузей до нової 

системи преференцій новим виробництвам та технологіям в певних напрямах, 

стадіях і процесах розповсюдження; 

- система індикативних планувань програм розвитку кластерів із 

потужними потенціалами росту та критичними масами, які здатні забезпечити 

якісну економічну перебудову взагалі; 

- об‘єктивна оцінка доцільності реалізації діючих державних програм 

з розвитку окремих сфер діяльності, територій, об‘єктів інфраструктури, їх 

ефективності, існуючих систем пільг та наявності належного фінансування цих 

програм; 

- підтримка та розвиток намічених пріоритетів та напрямів їх 

досягнення за рахунок реалізації політики у інвестиційній, податковій, 

бюджетній, кредитній і інших сферах, та завдяки узгодженню з усіма іншими 

засобами економічної політики із цілями програм розширення пріоритетних 

галузей; 

- оптимізація структури промисловості з посиленням ролі 

внутрішнього ринку та надання прискореного розвитку наукоємним та 

високотехнологічним видам діяльності промисловості через наголос на галузеві 

та структурні пріоритети у довгостроковому розвитку держави, спираючись на 

сучасні світові технологічні уклади; 

- перехід від економіки з однобічною експортною орієнтацією до 

економіки з пріоритетом на залученні інвестицій у високотехнологічну сферу; 

- посилення «агресивності» експортної політики за рахунок 

просування національних товарів та послуг на зовнішні ринки і запровадження 

широких спектрів, узгоджених з світовими нормами, методичної системи 

ппротегування експортерів; 

- розробка заходів націлених на пряму державну підтримку наукових 

і технологічних новацій у галузі фундаментальної і прикладнії науки; 
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- розробка заходів з удосконалення системи держуправління 

розвитком інноваційно-технологічної галузі економіки країни за допомогою 

розповсюдження сучасних практик у технологічному моніторингу і 

прогнозуванні, підвищенні ―інноваційної культури‖ прийняття політичних 

рішень; 

- розробка заходів щодо більш активного залучення вітчизняних та 

міжнародних банківських та фінансових установ у пріоритетні інвестиційні 

проекти. 

 

 

 

4.3. Особливості нормативно - правового забезпечення взаємодії в 

сфері публічно-приватного партнерства 

 

Щоб перейти до розгляду особливостей нормативно - правового 

забезпечення публічно-приватного партнерства в Україні, розглянемо 

закордонний досвід у цій сфері. Аналіз закордонної практики свідчить про те, 

що законодавче забезпечення публічно-приватного партнерства базується на 

врахуванні особливостей розвитку країни в цілому та національного права в 

особливості. Практично у всіх розвинених країнах (за виключенням 

Німеччини), в яких публічно-приватне партнерство набуло широкого 

розповсюдження, не існує окремого спеціального закону, а основні принципи 

реалізації механізмів публічно-приватного партнерства викладені в різних 

нормативно-правових актах. Разом з тим у більшості держав, які прийнято 

відносити до країн, що розвиваються, прийняті окремі спеціальні законодавчі 

акти про публічно-приватне партнерство. 

Про важливість та значення стану нормативно-правової бази у сфері 

публічно-приватного партнерства свідчить світовий та європейський досвід та 

постійний процес удосконалення. Так, на думку автора, інтерес викликає 
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порівняльний законодавчий огляд країн, які нещодавно впровадили сучасні 

законодавчі основи публічно-приватного партнерства «Аналіз нещодавно 

імплементовних реформ законодавства про публічно-приватне партнерство», 

виконаний на основі методології  вропейського банку реконструкції та 

розвитку ( БРР) та наведений у Додатку К. 

Класифікація основних моделей правових режимів публічно-приватного 

партнерства за критерієм структури правового забезпечення країн наведена у 

Таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Моделі нормативно-правових режимів публічно-приватних партнерств 

(за критеріями нормативно-правового забезпечення) 

 

№ Модель Особливості Країни 

 

1 2 3 4 

1. Відсутність профільних 

комплексних нормативно-

правових актів в сфері 

публічно-приватного 

партнерства 

Регулювання проектами 

відбувається за нормами 

загальногозаконодавства 

Австрія, Мальта, 

Швейцарія 

2. Мінімально збалансоване 

правове регулювання 

деяких норм публічно-

приватного партнерства 

Регулювання відбувається 

завдяки галузевим 

нормативним правовим 

актам з відсутністю 

спеціальних комплексних 

профільних нормативних 

правових актів в сфері 

публічно-приватного 

партнерства. Деякі сфери 

економіки окремо мають 

спеціалізоване 

законодавство, яке 

здійснює диференційовано 

регулювання відносин 

публічно-приватного 

партнерства 

 

 

Азербайджан, 

Великобританія, Данія, 

Італія, Нова Зеландія,  

Чилі, 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 

3. Надлишкова 

перенасиченість 

законодавчих актів в сфері 

публічно-приватного 

партнерства 

Нормативно-правові акти 

щодо публічно-приватного 

партнерства на 

регіональному рівні 

дублюють національне 

законодавство. На практиці 

таке дублювання 

призводить до того, що на 

мінімальному рівні діють 

дві системи нормативно-

правових актів, які в 

сукупності не 

забезпечують очікуваної 

ефективності 

Бразилія 

4. Спеціальний комплексний 

профільний нормативно-

правовий акт (або акти) в 

сфері публічно-приватного 

партнерства 

Уніфіковане спеціальне 

законодавство, яке регулює 

відносини публічно-

приватного партнерства 

всієї економіки 

Україна, Австралія, 

Бельгія, Гватемала, Греція,  

Ірландія, Кенія, 

Киргизстан, Маврикій, 

Пакистан, Португалія, 

Румунія, Словенія, 

Франція, Японія 

4.1  Наявність тільки на 

центральному 

(федеральному) рівні 

окремого профільного 

нормативно-правового 

акту в сфері публічно-

приватного партнерства (та 

забезпечуючого акту) 

Україна, Гватемала, Греція, 

 гипет, Замбія, Ірландія, 

Кенія, Колумбія, 

Киргизстан, Латвія, 

Маврикій, Перу, Польща, 

Португалія, Румунія, 

Сербія, Словенія, Танзанія, 

Уругвай, Франція, 

Хорватія, Південна Корея 

4.2  Наявність на центральному 

і регіональних рівнях 

одночасно профільних 

нормативно-правових актів 

у сфері публічно-

приватного партнерства (та 

забезпечуючого акту) 

Аргентина, Канада, 

Пакистан 

4.3  Наявність лише на 

регіональних рівнях 

спеціальних профільних 

нормативно-правових актів 

у сфері публічно-

приватного партнерства 

Австралія, Росія 

 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [223]. 
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Сучасні дослідники, на думку автора, слушно стверджують, що правова 

забезпеченість та її повнота в регулюванні механізмів публічно-приватного 

партнерства в рамках конкретної держави нелінійно корелюється з рівнями 

розвитку, масштабом застосування та обсягами фінансування публічно-

приватних партнерств в цих країнах. Необхідно зазначити, що для країн з 

відсутнім спеціальним комплексним профільним нормативно-правовим актом в 

сфері публічно-приватного партнерства, як свідчить практика, не є суттєвою 

проблемою, яка має однозначний і безумовний негативний вплив на перебіг 

реалізації і розвитку публічно-приватного партнерства. 

Модель уніфікованого спеціального законодавства, що регулює 

відносини публічно-приватного партнерства у всіх галузях економіки, 

порівняно з моделлю законодавства, яке диференційовано регулює відносини у 

публічно-приватному партнерстві в окремих сферах економіки, має як 

переваги, так і недоліки. Наприклад, однією з переваг є, безумовно, 

універсальність положень законодавства першої із зазначених моделей, через 

однаковість правової природи таких взаємин, взагалі, і деяких суттєвих питань 

(наприклад, схожість правил укладання угод про публічно-приватні 

партнерства стосовно до всіх сфер) [223]. 

Однак застосування публічно-приватних партнерств в різних галузях має 

відмінності, які необхідно обов‘язково враховувати. Так, відносини, які мають 

відношення до різних технічних стандартів і стандартів безпеки в окремих 

галузях віднести до відносин, врегульовувати які ефективно доволі складно 

завдяки універсальному законодавству. Основний недолік моделі з 

уніфікованим правовим регулюванням відносин публічно-приватного 

партнерства полягає в тому, що відсутня необхідна гнучкість законодавства, 

неминуча в таких випадках. Потреба в такій гнучкості, як правило, стає 

особливо відчутною у випадках застосування загально-правових норм стосовно 

механізмів реалізації проектів публічно-приватного партнерства органами 
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державної влади на різних рівнях і в різних сферах суспільно-економічних 

відносин. 

Модель законодавчої системи, яка регулює відносини публічно-

приватного партнерства диференційовано в окремих галузях економіки, має 

переваги у вигляді потенційно значно високого стимулюючого впливу, що, в 

свою чергу, сприяє становленню конкурентного ринку. Крім того, завдяки цій 

моделі з'являється можливість створення значно ефективніших гарантій в 

забезпеченні публічного інтересу і механізмів контролю з боку держави за 

реалізацією проекту. На думку автора, компромісом в цих випадках повинно 

бути помірковане поєднання обох зазначених моделей нормативно-правового 

регулювання. 

Україна відноситься до групи країн, в якій прийнятий спеціальний 

комплексний профільний нормативно-правовий акт в сфері публічно-

приватного партнерства - Закон України «Про державно-приватне партнерство» 

[99]. Зазначений закон визначає правові, економічні та організаційні засади 

реалізації публічно-приватного партнерства в Україні, регулює відносини, 

пов'язані з підготовкою, виконанням та припиненням договорів, що 

укладаються в рамках публічно-приватного партнерства, встановлює гарантії 

додержання прав і законних інтересів сторін цих договорів. 

Також, відносини в сфері публічно-приватного партнерства в Україні 

регулюється цілою низкою Кодексів та законів України: 

- Конституція України [138]; 

- Бюджетний кодекс України [35]; 

- Цивільний Кодекс України [281]; 

- Повітряний кодекс України; 

- Земельного кодексу України; 

- Закон «Про концесії» [105]; 

- Закон України «Про концесії на будівництво і експлуатацію 

автомобільних доріг»; 
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- «Про угоди про розподіл продукції»; 

- «Про фінансовий лізинг»; 

- «Про оренду державного та комунального майна»; 

- «Про управління об‘єктами державної власності»; 

- «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- «Про місцеві державні адміністрації»; 

- «Про житлово-комунальні послуги»; 

- «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів 

централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у 

комунальній власності» та іншими. 

Крім того, Кабінетом Міністрів України була прийняти ціла низка 

Постанов, які забезпечують реалізацію положень зазначених законів: 

- від 11.12.1999 року № 2293 "Про затвердження Переліку об'єктів 

права державної власності, які можуть надаватися в концесію"; 

- від 11.12.1999 року № 2293 "Про затвердження Переліку об'єктів 

права державної власності, які можуть надаватися в концесію"; 

- від 18.01.2000 року № 72 "Про реєстр концесійних договорів"; 

- від 12.04.2000 року № 639 "Про затвердження Методики розрахунку 

концесійних платежів"; 

- від 12 квітня 2000 року № 642 «Про затвердження Положення про 

проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на 

об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються в концесію»; 

- від 11 квітня 2011 року №384 «Деякі питання здійснення державно-

приватного партнерства»; 

- від 9 лютого 2011 року № 81 «Про затвердження Порядку надання 

приватним партнером державному партнеру інформації про виконання 

договору укладеного в рамках державно¬приватного партнерства»; 

- від 17 березня 2011 року № 279 «Про затвердження Порядку 

надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства»; 
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- від 16 лютого 2011 року № 232 «Про затвердження Методики 

виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки 

та визначення форми управління ними»; 

- від 13 листопада 2013 року № 835 «Про затвердження Порядку 

відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для 

розроблення або реалізації яких надається державна підтримка»; 

- від 18 липня 2012 року № 684 «Про затвердження Порядку та 

критерію оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) 

пропозицій та інвестиційних проектів»; 

- від 18 липня 2012 року № 650 «Про затвердження Порядку ведення 

Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) 

пропозицій»; 

- від 18 травня 2011 року № 520 «Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 

інвестиційних програм (проектів)» та інші. 

На думку автора, окремої уваги заслуговує Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 739-р «Про схвалення Концепції 

розвитку державно-приватного партнерства на 2013-2018 роки» [216], в якому 

наголошується на визначенні єдиного підходу до розроблення механізму 

ефективної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, приватним сектором та інститутами громадянського 

суспільства на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення 

успішної реалізації проектів, спрямованих на поліпшення показників 

національної економіки, якості життя населення і стану навколишнього 

природного середовища. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке згідно з 

Указом Президента України [211] визначено спеціальним уповноваженим 

органом з питань державно-приватного партнерства видало, в свою чергу, 

видало цілу низку підзаконних актів: 
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- Форму подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного 

партнерства, наказом від 16 серпня 2011 року № 40, який був зареєстрований 

Міністерством юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1217/19955 на 

виконання пункту 4 Порядку проведення аналізу ефективності здійснення 

державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 квітня 2011 року №384. 

- Форму техніко-економічного обгрунтування здійснення державно-

приватного партнерства та Методику аналізу ефективності здійснення 

державно-приватного партнерства, наказом від 27 лютого 2012 року №255, 

який був зареєстрований Міністерством юстиції України 15 березня 2012 року 

за № 399/20712. 

- Положення про оцінку та конкурсний відбір запропонованих 

міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої 

влади інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного 

бюджету, та утворення комісії Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів, наказом від 

13 червня 2012 року № 697, які були зареєстровані Міністерством юстиції 

України 25 липня 2012 року за № 1254/21566. 

- Форму проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої 

готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися 

державна підтримка, Порядок розроблення інвестиційного проекту, для 

реалізації якого може надаватися державна підтримка, наказом від 19 червня 

2012 року № 724. 

- Форму заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної 

(інвестиційної) пропозиції, наказом від 03 вересня 2012 року № 965. 

- Методичні рекомендації з розроблення інвестиційного проекту, для 

реалізації якого може надаватися державна підтримка, наказом від 13 листопада 

2012 року № 1279 та інші. 
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Метою Закону України «Про державно-приватне партнерство» є 

створення умов для підвищення конкурентоспроможності державного сектору 

економіки. Об‘єкти, побудовані за принципом публічно-приватного 

партнерства, не підлягають приватизації і знаходяться в державній або 

комунальній власності на весь строк дії договору. 

Стаття 1 Закону України «Про державно-приватне партнерство» [99] 

визначає державно-приватне партнерство як співробітництво між державою 

Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 

відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 

комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями (приватними 

партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому 

цим Законом та іншими законодавчими актами. 

На думку автора, визначення поняття «державно-приватного 

партнерства» в зазначеному законі має досить загальний характер, а 

використання цього поняття замість терміну «публічно-приватне партнерство» 

значною мірою звужує сутність цього поняття. 

Як слушно зазначають вітчизняні науковці [113], відповідно до 

міжнародної практики сутністю цього явища є встановлення довгострокових 

стратегічних відносин у реалізації суспільно значимих проектів між приватним 

сектором і публічною владою, яка уособлює собою як центральні органи 

виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування. Досвід реалізації 

таких проектів свідчить про те, що у багатьох випадках у подібному 

партнерстві центральна та місцева влада мають різні інтереси, іноді навіть такі, 

що суперечать один одному. 

В той же час, як свідчить практика реалізації проектів, місцева громада 

може мати відмінне від центральних органів влади бачення щодо оптимального 

використання відповідних ділянок з огляду на інтереси мешканців території. У 

цьому випадку на етапі ініціювання проекту, що реалізується у формі публічно-
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приватного партнерства, органи місцевого самоврядування та центральні 

органи виконавчої влади мають залучатися до переговорного процесу з цих 

питань як окремі суб‘єкти, кожен з яких відстоює свої інтереси і має під час 

реалізації майбутнього проекту різні завдання та ризики [113]. 

Публічно-приватне партнерство за змістом, формою і колом партнерів 

відрізняється від усталеного терміну «державно-приватного партнерства», а 

застосування поняття «публічний» інсталюється в категоріально-понятійний 

апарат сучасного законодавства України, яке зараз вже включає термінологію: 

«публічна влада», «публічне право», «публічні фінанси» та іншу, що відповідає 

тенденціям її адаптації до термінології правової системи  С [67]. 

Стосовно ознак державно-приватного партнерства, які визначені у статті 

1 Закону України «Про державно-приватне партнерство» [99], на думку автора, 

враховуючи світовий досвід, необхідно внести окремі корективи, наведені у 

Таблиці 4.4. 

Закон України «Про державно-приватне партнерство» [99] визначає 

перелік з 11 сфер застосування державно-приватного партнерства, який не є 

вичерпним (крім видів господарської діяльності, які відповідно до закону 

дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та 

організаціям). 

Державно-приватне партнерство застосовується в таких сферах: пошук, 

розвідка родовищ корисних копалин та їх видобуток; виробництво, 

транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу; 

будівництво та (або) експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-

посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і 

метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; 

машинобудування; збір, очищення та розподілення води; охорона здоров‘я; 

туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення 

функціонування зрошувальних і осушувальних систем; оброблення відходів; 
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виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління 

нерухомістю [99]. 

Щодо переліку сфер, наведеному у законі, слід зауважити на світовий 

досвід, згідно з яким державно-приватне партнерство поширюється, перш за 

все, на суспільно значущі сфери, пов‘язані із створенням (модернізацією) 

інфраструктури або наданням публічних послуг. 

 

 

Таблиця 4.4 

Пропозиції щодо внесення змін у статтю 1 Закону України  

«Про державно-приватне партнерство» в частині визначення ознак  

державно-приватного партнерства 

Ознаки державно-приватного 

партнерства згідно із Законом [99] 

Пропозиції автора 

1 2 

забезпечення вищих техніко-

економічних показників ефективності 

діяльності, ніж у разі здійснення такої 

діяльності державним партнером без 

залучення приватного партнера 

Залишити без змін 

довготривалість відносин (від 5 до 50 

років) 

довготривалість відносин (від 1 до 50 

років); для окремих видів партнерств 

тривалість відносин може бути від 1 

року (наприклад, договори оренди 

тощо) 

передача приватному партнеру 

частини ризиків у процесі здійснення 

державно-приватного партнерства 

Розподіл частини ризиків між 

партнерами у процесі здійснення 

державно-приватного партнерства 
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Продовження табл. 4.4 

 

1 2 

внесення приватним партнером 

інвестицій в об'єкти партнерства із 

джерел, не заборонених 

законодавством 

Пропонується виключити цей пункт, 

через те, що деякі форми державно-

приватного партнерства (наприклад, 

оренда) не передбачають внесення 

приватним партнером інвестицій в 

об'єкти партнерства 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [99] 

 

 

На думку автора, пріоритетні сфери застосування державно-приватного 

партнерства, які визначені в «Концепції розвитку державно-приватного 

партнерства в Україні на 2013–2018 роки»[216], є більш вичерпними та 

економічно обгрунтованими: 

- виробнича інфраструктура і високотехнологічне виробництво 

(транспорт і зв‘язок, транспортна інфраструктура, енергетичний сектор, 

машинобудування); 

- агропромисловий комплекс (ринкова та виробнича інфраструктура); 

- будівництво і житлово-комунальне господарство (реалізація 

соціально значущих інфраструктурних проектів, будівництво, реконструкція та 

технічне переоснащення у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання і водовідведення, підвищення ресурсо- та енергоефективності, 

поводження з побутовими відходами, упорядження територій тощо); 

- соціальний захист населення (охорона здоров‘я, освіта, культура, 

туризм і спорт); 
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- наукова, науково-технічна, інноваційна та інформаційна; 

- розвиток природно-заповідного фонду. 

Стаття 5 Закону України «Про державно-приватне партнерство» [99] 

передбачає реалізацію проектів державно-приватного партнерства лише у 

формі договорів, та визначає наступні їх форми: про концесію, про спільну 

діяльність та інші договори. Форми здійснення проектів державно-приватного 

партнерства не обмежуються, за виключенням того, що дія зазначеного Закону 

не поширюється на угоди про розподіл продукції. 

Аналіз закордонного досвіду свідчить про відсутність у законодавстві 

країн обмежень стосовно здійснення проектів державно-приватного 

партнерства лише у формі договорів. Навпаки, в європейських країнах, як 

правило, створюється спеціальна структура у формі юридичної особи за участю 

публічного і приватного партнера, а в ряді випадків - ще і за участю фінансових 

інститутів. В рамках такого об‘єднання і укладаються договори, що дозволяє 

досягти максимальної структурованості і прозорості угоди. На думку автора, 

необхідно законодавчо закріпити інституційні та договірні форми здійснення 

проектів державно-приватного партнерства, які розповсюджені в розвинених 

країнах. 

На думку автора, існує ще одна неузгодженість положень Статті 5 Закону 

України «Про державно-приватне партнерство» [99] з положеннями 

спеціальних законів, які регламентують договірні відносини держави і 

приватного сектора у сфері концесії, спільної діяльності, оренди, розподілу 

продукції тощо. Наприклад, Закон визначає, що вид договору, що укладається в 

рамках державно-приватного партнерства, визначається органом, який приймає 

рішення про здійснення державно-приватного партнерства. Іншими словами,  

проекти, які формально відповідають ознакам державно-приватного 

партнерства, можуть виконуватись без застосування принципів, підходів та 

порядків передбачених Законом «Про державно-приватне партнерство», в разі 

якщо є відповідне за рішенням державного партнера. В таких випадках 
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безпосередньо застосовується Закон «Про концесії» [105], що не регламентує 

дотримання принципів державно-приватного партнерства поза його рамками 

при здійсненні концесії, оренди, спільної діяльності тощо. Для спрощення 

нормативно-правової бази державно-приватного партнерства та, враховуючи 

вищенаведені зауваження, автором пропонується розглянути два можливі 

варіанти вирішення проблеми. Перший варіант - скасувати Закон «Про 

концесії» та інші галузеві закони, що забезпечить застосування Закону України 

«Про державно-приватне партнерство» до всіх проектів державно-приватного 

партнерства. Другий варіант - внести зміни до законодавчих актів, згідно з 

якими передбачалось, що у разі, якщо Закон «Про державно-приватне 

партнерство»  надає конкретні права та привілеї сторонам партнерства, які не 

передбачені іншими законодавчими актами, то положення цього Закону в цій 

частині будуть мати пріоритет перед іншими нормами та положеннями, 

закріпленими в інших законодавчих актах. 

На думку автора, потребують змін і положення статті 7 Закону України 

«Про державно-приватне партнерство» [99], в яких визначаються об‘єкти 

державно-приватного партнерства, як такі об‘єкти, що перебувають у 

державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці 

Крим. Зазначається, що об‘єктами державно-приватного партнерства можуть 

бути: існуючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, 

технічного переоснащення) об‘єкти, у тому числі ділянки надр, а також 

створювані чи придбані об‘єкти. Передача об‘єктів, що перебувають у 

державній або комунальній власності, приватному партнеру для виконання 

умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не 

зумовлює перехід права власності на ці об‘єкти до приватного партнера. А 

після припинення дії договору об‘єкти підлягають поверненню державному 

партнеру. Право власності на об‘єкти, що добудовані, перебудовані, 

реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства, належить 

державному партнеру. Зазначене питання потребує значного доопрацювання в 
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першу чергу в частині розподілу майнових прав між учасниками партнерства , 

особливо це стосується об‘єктів прав інтелектуальної власності. 

Серед вітчизняних науковців викликають слушні, на думку автора, 

зауваження пов‘язані між собою статті 9 та 18 Закону України «Про державно-

приватне партнерство» [99] щодо питання джерел фінансування  та державної 

підтримки здійснення державно-приватного партнерства. Мова йде, 

насамперед, про недостатню деталізацію механізмів фінансування (стаття 9) та, 

інколи, взагалі про неможливість використання зазначених інструментів в 

процесі реалізації проектів. 

Особливостям фінансування проектів публічно-приватного партнерства 

та аналізу сучасного стану реалізації проектів з використанням механізмів 

державної підтримки присвячено підрозділ 3.3 цієї роботи. В якому автором 

наголошено на необхідності зосередити увагу як науковців, так і органів влади 

саме на подальшому впровадженні та стимулюванні проектного підходу 

фінансування проектів публічно-приватного партнерства на національному та 

місцевому рівнях. Адже, проектний підхід є найбільш сучасною та 

перспективною формою і надає можливість забезпечити збалансоване 

поєднання переваг державного та приватного фінансування та максимально 

знизити рівень можливих ризиків. 

Проте, на думку автора, необхідно звернути увагу на недоліках існуючого 

механізму реалізації проектів публічно-приватного партнерства. 

Численні вітчизняні та закордонні фахівці, слушно, зазначають значні 

вади діючого Закону України «Про державно-приватне партнерство» [99]. Чи 

не найбільшою проблемою, на думку автора, є протиріччя статті 5 зазначеного 

Закону, відповідно до положень якої цей Закон є основним законодавчим 

актом, що застосовується до всіх форм державно-приватного партнерства, 

включаючи концесійні договори, договори про спільну діяльність, договори 

про розподіл продукції та інші договори. З іншої сторони, кожен із цих типів 

видів договорів регулюється окремим законом (Закон «Про концесії», «Про 
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оренду державного та комунального майна» тощо), на які посилається Закон 

«Про державно-приватне партнерство», попри закріплення пріоритету саме 

цього Закону. відсилає до інших законів, правил і постанов. 

Окрім цього, закордонні експерти [85] наголошують на цілий низці 

суперечностей та протиріч у діючій системі нормативно-правового 

забезпечення взаємодії в сфері публічно-приватного партнерства, основними з 

який є: 

- можливість сторін встановлювати тарифи та коригувати їх за 

договорами про державно-приватне партнерство, що існує разом із правом 

відповідного органу влади затверджувати тарифи на рівні, нижчому за 

економічно-обґрунтований; 

- зобов‘язання регулятора тарифів відшкодувати різницю між 

затвердженими тарифами та їх економічно-обґрунтованим рівнем, що існує 

поруч з відсутністю механізму виплат таких компенсацій з державного 

бюджету; 

- зобов‘язання включити державну підтримку до річного державного 

чи місцевого бюджету, що існує поруч із можливістю відповідної ради 

відмовитись від включення витрат на таку підтримку під час голосування за 

проект бюджету. 

Необхідно відзначити, що на рівні Уряду проводиться робота, нажаль, 

поки що на декларативному рівні, щодо пошуку шляхів забезпечення успішної 

реалізації проектів державно-приватного партнерства. Так, Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України ще у 2013 році була схвалена «Концепція розвитку 

державно-приватного партнерства на 2013-2018 роки» [216], в якій були 

окреслені напрямки удосконалення нормативно-правової бази з питань 

забезпечення розвитку державно-приватного партнерства і його адаптацію до 

законодавства  вропейського Союзу шляхом: 
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- внесення змін до Закону з метою чіткого визначення повноважень 

органів державної влади, що залучаються на всіх стадіях до реалізації проектів 

державно-приватного партнерства на національному і місцевому рівні; 

- уточнення переліку пріоритетних сфер застосування державно-

приватного партнерства; 

- надання державним та комунальним підприємствам, державним та 

комунальним навчальним закладам права бути учасниками договорів 

державно-приватного партнерства на стороні державного партнера; 

- узгодження положень Закону з положеннями інших законів, якими 

регулюються відносини державних і приватних партнерів за договорами 

концесії, спільної діяльності; 

- запровадження механізму надання методологічної підтримки у 

реалізації проектів державно-приватного партнерства за окремими формами, 

що розробляється уповноваженим органом і має рекомендаційний характер; 

- нормативно-правового врегулювання питання щодо прав власності 

на активи в рамках реалізації проекту державно-приватного партнерства; 

- удосконалення механізму розв‘язання спорів, що виникають під час 

виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства з 

нерезидентом або підприємством з іноземними інвестиціями, який повинен 

передбачати можливість передачі спорів на розгляд міжнародного 

комерційного арбітражу; 

- удосконалення бюджетного та податкового законодавства з метою 

поліпшення інвестиційного клімату і розроблення ефективного механізму 

надання державної підтримки державно-приватного партнерства, а також 

законодавства з питань впровадження стимулюючого тарифного регулювання; 

- удосконалення механізму взаємодії органів державної влади з 

інститутами громадянського суспільства щодо реалізації проектів державно-

приватного партнерства в результаті активізації участі зазначених інститутів у 

підготовці та реалізації таких проектів на національному і місцевому рівні, 
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залучення їх на постійній основі до обговорення, проведення експертизи і 

моніторингу реалізації проектів державно-приватного партнерства. 

Отже, проведене дослідження та аналіз світового досвіду дозволяють 

зробити висновок, що для удосконалення системи інституційного забезпечення 

державного управління у сфері публічно-приватного партнерства необхідно 

розглянути питання формування сприятливого інституційного середовища 

розвитку партнерства, взагалі. Починати необхідно, перш за все, зі створення 

спеціального загальнодержавного органу, відповідального за упорядкування та 

регламентацію відносин у сфері публічно-приватного партнерства. З появою 

такого органу з‘явиться можливість чітко визначити повноваження державних 

органів (громади та органів місцевого самоврядування), які залучаються до 

підготовки та реалізації проектів публічно-приватного партнерства на всіх 

етапах на центральному, регіональному та місцевому рівнях. Питанню 

створення спеціального загальнодержавного органу у сфері публічно-

приватного партнерства присвячено підрозділ 5.2 цього дослідження. 

Для удосконалення нормативно-правової бази та розвитку 

інституціонального середовища державно-приватного партнерства в Україні 

автором пропонуються наступні зміни та доповнення до законодавчих та 

підзаконних актів, які передбачатимуть: 

І. У Законі «Про державно-приватне партнерство»: 

а) чітке визначення повноваження органів влади, які залучаються до 

проектів державно-приватного партнерства на всіх стадіях, як на центральному, 

так і на місцевому рівнях: від ініціювання проекту до його впровадження та 

моніторингу; а також органів, які можуть укладати договори державно-

приватного партнерства в якості його сторони; 

б) врегулювання входження або заміни приватного партнера у разі 

невиконання ним його зобов‘язань за договором без необхідності проведення 

нового конкурсу; 
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в) надання можливості справедливої компенсації у разі дострокового 

припинення договору державно-приватного партнерства з метою 

відшкодування обґрунтованих збитків приватного партнера та уникнення 

ситуацій безпідставного збагачення будь-якої сторони після такого 

припинення; 

г) визначення істотних умов договору державно-приватного партнерства 

передбачених виключно Законом «Про державно-приватне партнерство» та 

незалежно від вимог інших законів; 

д) виключення вимоги про те, що органи місцевого самоврядування 

повинні одержувати схвалення договорів державно-приватного партнерства від 

органів державної влади. Крім випадків, коли відповідний договір про 

партнерство передбачає надання державної підтримки. В такому разі 

відповідний орган державної влади повинен бути залучений на всіх етапах 

проекту; 

ІІ. У Законі «Про державно-приватне партнерство» та інших Законах 

України, які регулюють (частково або окремі види) відносини державно-

приватного партнерства: 

а) закріплення норми, що всі спори, які виникають із будь-якого договору 

державно-приватного партнерства, укладеного із нерезидентом України або 

підприємством з іноземними інвестиціями, можуть підлягати вирішенню 

міжнародним арбітражним судом, розташованим поза межами України або в 

Україні (в залежності від домовленості сторін), незважаючи на обмеження, 

встановлені іншими законодавчими актами (окрім "виключної" юрисдикції 

судів України); 

б) надання дозволу сторонам договору вносити відповідні зміни до 

інвестиційної програми у випадках, якщо тарифи не включають інвестиційну 

складову або належним чином не скореговані державним партнером до 

економічно-обґрунтованого рівня; 
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в) визначення можливості оренди та лізингу об'єктів державної 

інженерної інфраструктури, які перебувають у державній та комунальній 

власності; 

г) встановлення процедури прискореної видачі ліцензій, необхідних для 

реалізації проектів державно-приватного партнерства; 

д) закріплення норми, що збільшення мінімальної частки держави у 

статутному капіталі товариств, при досягненні якої задоволення вимог 

кредиторів за рахунок відповідного заставленого майна товариства 

здійснюватиметься не інакше як на підставі рішення суду (а не за угодою сторін 

чи на підставі виконавчого листа нотаріуса), а з іншого боку - обмеження 

вимоги наявності рішення суду лише стосовно випадків неналежного 

виконання зобов‘язань публічним партнером у договорах про державно-

приватне партнерство; 

е) надання дозволу сторонам договору про державно-приватне 

партнерство вносити відповідні зміни до інвестиційної програми у випадках, 

якщо тарифи не включають інвестиційну складову або належним чином не 

скореговані державним партнером до економічно-обґрунтованого рівня; 

є) встановлення можливості прискореної процедури встановлення та 

зміни тарифів. 

ІІІ. У Бюджетному кодексі: 

а) визначення, що державна підтримка здійснення державно-приватного 

партнерства може надаватись приватному партнеру незалежно від того, чи були 

передбачені відповідні кошти на неї у державному чи місцевому бюджеті; 

б) встановлення можливості компенсації органами  виконавчої влади 

різниці між затвердженими та економічно-обґрунтованими тарифами без 

необхідності затвердження витрат, пов‘язаних із такою компенсацією, 

відповідними радами; 
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в) встановлення можливості надання державним партнером пільг 

приватному партнеру у випадках, коли збільшення тарифів є проблемним з 

огляду на політичні або економічні обставини; 

г) визначення зобов‘язання відшкодувати за рахунок Державного 

бюджету різницю між затвердженими та економічно-обґрунтованими тарифами 

незалежно від того, який орган влади затвердив ці тарифи;  

д) чітке визначення механізмів надання гарантій органами місцевого 

самоврядування приватним компаніям щодо виконання відповідних фінансових 

зобов'язань за договором державно-приватного партнерства; 

е) конкретизація видів та механізмів імплементації державної підтримки 

та підтримки органів державної влади або місцевого самоврядування, які що 

можуть. 

ІІІІ. В підзаконні акти Кабінету Міністрів України: 

а) встановлення прискореної процедури оформлення прав користування 

земельними ділянками та нерухомим майном (державної або комунальної 

форми власності), які передаються приватному партнеру за договором 

державно-приватного партнерства; 

б) запровадження уніфікованої процедури (критеріїв) відбору приватного 

партнера для всіх форм державно-приватного партнерства; 

в) надання можливості встановлювати довгострокові тарифи без 

можливості їх зміни з боку державного партнера з метою надання можливості 

приватному партнеру запроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі технології 

(обладнання); 

г) запровадження прискореної процедури перегляду тарифів; 

д) надання за рахунок збільшення тарифів права приватному партнеру 

відшкодовувати концесійні платежі, які ним здійснені; 

е) запровадження прискореної процедури погодження на отримання 

позик (кредитів) органами місцевого самоврядування на етапі підготовки 

проектів державно-приватного партнерства; 
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є) забезпечення прискореної процедури оформлення права користування 

земельними ділянками, які передається приватному партнеру за договорами 

державно-приватного партнерства. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що в Україні сформовано нормативно-

правову базу для реалізації проектів державно-приватного партнерства. Проте, 

незважаючи на доволі позитивну картину, на практиці, прийнятий Закон «Про 

державно-приватне партнерство» та підзаконні нормативні акти не є достатньо 

функціональними, у переважній більшості є декларативними, містять внутрішні 

протиріччя і неузгодженості та потребують системного доопрацювання. 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Розроблено алгоритм визначення (оцінки) доцільності використання 

публічно-приватного партнерства за наступними етапами: формування 

інформаційної бази соціально-економічних проектів; планування соціальних 

наслідків їх реалізації; оцінка можливості збільшення ефекту, що одержують 

учасники партнерства при взаємодії в ході реалізації проекту; обґрунтування 

взаємозацікавленості при дотриманні виконання принципу паритету інтересів; 

формулювання висновку про доцільність партнерських відносин. Основним 

висновком є те, що організація такої взаємодії доцільна тільки за умови 

отримання сторонами додаткового ефекту для: представників держави - це 

зростання бюджетного ефекту, представників громади - це зростання 

соціального ефекту, для представників бізнесу - це зростання прибутковості або 

скорочення рівня ризиків. 

2. Узагальнення аспектів, що визначають реалізацію зазначених 

принципів доцільності публічно-приватного партнерства, дозволило визначити 

такі чинники ефективної реалізації проекту: забезпечення реалізації проекту 
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прогнозованими фінансовими ресурсами; необхідна інфраструктура для 

реалізації проектів, включая спеціалізовану компанію з управління проектами; 

гарантії реалізації продукції, у тому числі гарантії тарифних регулювань; 

забезпечення участі в проектах досвідчених і висококваліфікованих партнерів; 

капіталізація проектів, враховуючи вимоги інвестора та фінансових організацій; 

професійно підготовлене техніко-економічне обгрунтування і бізнес-план 

проектів, враховуючи визнані міжнародні методики і умови фінансування; 

контракти на постачання сировини, матеріалів і енергоносії; залучення 

високопрофесійного керівництва проектами, що має досвід як в проектному 

фінансуванні, так і в будівництві і експлуатації об'єкту; забезпечення 

справедливого та чесного розподілу проектного ризику між партнерами 

співробітництва. 

3. Запропоновано розглядати публічно-приватне партнерство через 

призму теорії «Потрійної спіралі» Іцковича та Лейдесдорфа, тобто, не як 

двовекторну систему відносин, а як складну багатосторонню систему зв‘язків 

між публічними та приватними суб‘єктами з виникненням специфічних 

організаційних форм (інноваційних структур), що сприяють активізації 

досліджень та поширенню інновацій. «Потрійність» системи полягає у 

наявності в ній трьох основних складових, без яких неможливо уявити 

інноваційний процес: держави, науки  та бізнесу. Всі учасники активно 

взаємодіють між собою через обмін фінансовими, майновими та 

інтелектуальними ресурсами, формуючи при цьому різні організаційно-правові 

форми, відповідальні за інновації. У результаті такого процесу створюються 

інкубатори, наукові парки, венчурні фонди та інші особливі форми інноваційної 

інфраструктури. Лідируюча роль, або ініціатива партнерства, може переходити 

від одного елемента до іншого залежно від економічних і соціальних умов, але, 

як правило, ініціатором формування потрійної спіралі виступають органи 

публічної влади. 
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4. На основі проведеного дослідження обґрунтовано, що Закон «Про 

державно-приватне партнерство» та підзаконні нормативні акти є недостатньо 

функціональними, у переважній більшості є декларативними, містять внутрішні 

протиріччя і неузгодженості та потребують системного доопрацювання. З 

метою удосконалення нормативно-правової бази та подальшого розвитку 

публічно-приватного партнерства в Україні запропоновано внести зміни та 

доповнення до законодавчих та підзаконних актів, які регулюють (частково або 

окремі види) відносини публічно-приватного партнерства. Зокрема, основні 

пропозиції стосуються: визначення повноваження органів влади, які 

залучаються до проектів; врегулювання входження або заміни приватного 

партнера у разі невиконання ним його зобов‘язань за договором без 

необхідності проведення нового конкурсу; надання можливості справедливої 

компенсації у разі дострокового припинення угоди з метою відшкодування 

обґрунтованих збитків; встановлення можливості прискореної процедури 

встановлення та зміни тарифів; чіткого визначення механізмів надання гарантій 

органами місцевого самоврядування приватним компаніям щодо виконання 

відповідних фінансових зобов'язань за угодами; конкретизації видів та 

механізмів імплементації державної підтримки та підтримки органів місцевого 

самоврядування; запровадження уніфікованої процедури (критеріїв) відбору 

приватного партнера для всіх форм партнерства; забезпечення прискореної 

процедури оформлення права користування земельними ділянками, які 

передається приватному партнеру за договорами партнерства. 
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POЗДIЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

 

5.1. Формування ефективного механізму взаємодії держави, науки та 

бізнесу в національній інноваційній системі 

 

На сьогоднішній день у державному регулюванні національної 

інноваційної системи в Україні фактично не сформовані основи публічно-

приватних відносин. Ця проблема є дуже актуальною та потребує негайного 

вирішення. 

Сучасний стан української економіки характеризується не розвиненістю 

інноваційної діяльності, крім того у національній інноваційній системі 

спостерігається значний розлад у зв‘язках її елементів трикутника – державний 

партнер, наука та приватний бізнес. З метою усунення такого розладу 

необхідно створити нову основу в інноваційних відносинах, що буде 

забезпечувати в інноваційній сфері баланс між публічними та приватними 

інтересами, зтане запорукою у функціонуванні ринків інновацій і 

підприємництва, дозволить залучати інвестиції приватних партнерів в 

інноваційний розвиток. Саме такою моделлю повинно стати публічно-приватне 

партнерство, яке буде базуватись на трьох основних принципах - рівність, 

довіра, договорна свобода. 

Визначення поняття «національної інноваційної системи» можна знайти 

лише в «Концепції розвитку національної інноваційної системи», затвердженої 

розпорядженням Кабміну України № 680-р від 17.06.2009 р. [142]. Згідно цієї 

Концепції, національна інноваційна система – це сукупність законодавчих, 

структурних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі 
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створення та застосування наукових знань та технологій і визначають правові, 

економічні, організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного 

процесу. 

До національної інноваційної системи включаються наступні підсистеми: 

- державного регулювання, що складається із законодавчих, 

структурних і функціональних інституцій, які встановлюють та забезпечують 

дотримання норм, правил, вимог в інноваційній сфері та взаємодію всіх 

підсистем національної інноваційної системи; 

- освіти, що складається з вищих навчальних закладів, науково-

методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, 

державних і місцевих органів управління освітою, а також навчальних закладів, 

які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів; 

- генерації знань, що складається з наукових установ та організацій 

незалежно від форми власності, які проводять наукові дослідження і розробки 

та створюють нові наукові знання і технології, державні наукові центри, 

академічні та галузеві інститути, наукові підрозділи вищих навчальних 

закладів, наукові та конструкторські підрозділи підприємств; 

- інноваційної інфраструктури, що складається з виробничо-

технологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та експертно-

консалтингової складової, а також з технополісів, технологічних та наукових 

парків, інноваційних центрів та центрів трансферу технологій, бізнес-

інкубаторів та інноваційних структур інших типів; інформаційних мереж 

науково-технічної інформації, експертно-консалтингових та інжинірингових 

фірм, інституційних державних та приватних інвесторів; 

- виробництва, що складається з організацій та підприємств, які 

виробляють інноваційну продукцію і надають послуги та (або) є споживачами 

технологічних інновацій. 

Між тим, необхідно зазначити, що у західній теорії інновацій 

ототожнюються із підприємництвом.  
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У європейських країнах відбувається постійне розширення рамок 

реалізації проектів публічно-приватного партнерства в науковій та інноваційно-

інвестиційній сфері. Характерною ознакою все більшої кількості країн стає 

підвищений інтерес у реалізації наукових та дослідницьких проектів публічно-

приватного партнерства. Проявою такого інтересу є розробки в спеціальному 

законодавстві у цій галузі, зростання витрат бюджету на необхідні проекти 

публічно-приватного партнерства, включення цих проектів в стратегічні плани 

розвитку інноваційної сфери. 

За результатами дослідженнь досвіду розвинених країх в реалізації 

інноваційної політики за допомогою механізмів публічно-приватного 

партнерства необхідно зробити висновок, що кожна країна має свої 

особливості, але спостерігається чіткий напрямок до подальшого збільшення її 

впливів на реалізацію активності країни в інноваційній сфері. Науковцями 

доведена унікальність механізму публічно-приватного партнерства з метою 

стимулювання взаємодії у сферах з глибоким корінням інновацій в науці. На 

думку автора, важливим є і факт визнання дослідниками, що таке 

співробітництво це один з найкращих інструментів для реалізації інноваційної 

мережі в суміжних областях науки. Одним із яскравих прикладів останнього є 

нанотехнології. 

За слушним, на думку автора, твердженням П. Савранського [222], 

виняткову значимість публічно-приватного партнерства з позиції ефективності 

інструментарію в розвитку інноваційних політик підкреслює, по-перше, 

розвиток інноваційної структури зважаючи на інтереси бізнесу і його активній 

позиції; по-друге, підвищення ефективного управління державною власністю та 

бюджетними витратами, включая направлені на інноваційний розвиток; по-

третє, стимулювання приватних пртнерів розвивати підприємницьку активність 

у сферах економіки, які мають найбільший потенціал якісного економічного 

зростання. 
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Світовий досвід співробітництва державного і приватного секторів в 

інноваційній сфері дозволяє окреслити систему ключових принципів, на основі 

яких формується сучасне публічно-приватне партнерство: 

1) реалізація різних державних важелів для розвитку інноваційних 

процесів, як з допомогою адміністративних мотивацій діючих інноваційних 

бізнесів, так і шляхом створення нових інноваційних бізнесів; 

2) збереження управління проектом приватним партнером або 

спеціалізованою посередницькою організацією при сумісному фінансуванні 

проекту з державою; 

3) сприяння розвитку неформального співробітництва розробників, що 

дозволить спростити взаємовигідний взаємообмін масивами інформації і 

фінансовими ресурсами; 

4) претворення бюджетного фінансування в каталізатор інноваційного 

процесу з причини можливості потенціального залучення бізнесу лише після 

ефективного впровадження та розвитку інноваційного проекту за державні 

кошти; 

5) сприяння інноваційним кластерам, завдяки яким можливий 

ефективний взаємообмін кращими напрацюваннями малого і середнього 

бізнесу, зокрема, за участю представників держави; 

6) удосконалення нормативно-правових актів, урахування спеціальних 

статусів науковців і їх організаційних структур у законодавчому оформленні 

рішень, прямих і непрямих механізмів фінансування обміну технологіями і 

розвитку інфраструктури; 

7) підтримка державою інноваційних підприємств завдяки бізнес-

посередникам через відсутність достатнього кваліфікаційного рівня чиновників 

для оцінювання проектів, що подаються для розгляду, які взмозі дати 

об‘єктивну оцінку пов'язаними з ними ризиками. 

Найпоширеніша форма організації публічно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері в теперішній час полягає в оформленні взаємовідносин 
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сторін в межах окремої програми, реалізуємої на основі співробітництва 

приватних партнерів, дослідницьких центрів та органів держави (Австралія, 

Нідерланди, Франція). Подібні програми куруються (супроводжуються) 

органами державної влади, в той час як для оперативного управління 

програмами все частіше залучаються державні наукові та дослідницькі центри, 

вищі навчальні заклади та бізнес. 

На думку автора, у багатьох розвинених країнах спостерігається постійне 

зростання витрат державних бюджетів на розвиток науки й технологій, що 

припадає на проекти публічно-приватного партнерства. 

Успішним прикладом використання механізмів публічно-приватного 

партнерства з метою досягнення поставлених цілей інноваційних стратегій в 

межах окремих програм і форм координації цих процесів є досвід наступних 

країн: Австрія, Австралія, Фінляндія та Нідерланди. 

Лідером бізнесу в інноваційній сфері в Чилі протягом майже 30 років 

залишається заснований при паритетній участі уряду в 1976 році «Фонд Чилі», 

який створює нові види бізнесів, які засновані на основі ефектиивних 

інноваційних проектів та в подальшому продає створені компанії приватному 

бізнесу. 

Головним фактором успішності цього проекту є об‘єднання підприємців в 

одну інноваційну управлінську команду, яка проявила зацікавленість та готова 

нести ризики не тільки з приватних, але й з громадянських інтересів. Фонд 

залишається бізнесовою організацією, а не державною, не зважаючи на те, що 

він отримує не значне державне фінансування та потребує схвалення держави в 

окремих питаннях. Діяльність фонду розповсюджується майже на кожен етап 

інноваційного процесу - від дослідження потенційних ринків до створення 

підприємств. Практично фонд це посередник між державними органами влади і 

приватними партнерами. Розголужені структурні підрозділи фонду займаються 

послугами, навчанням, управлінням технологічними програмами, венчурним 

підприємництвом. Діяльність фонду заснована на основі змішаного 
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фінансування проекту та схемі повернення проектних інвестицій на етапі 

отримання бізнесом комерційної самостійності з його подальшим продажем 

[221]. 

Австралія, в якій реалізовано різні схеми стимулювання публічно-

приватного партнерства в сфері інновацій, є піонером формалізації підходів до 

співробітництва. Таке співробітництво відбувається через мережу з 90 центрів, 

кожен з яких, в середньому, поєднує 15 партнерів, з яких 32% підприємств, 40% 

університетів, 24% державних лабораторії). У більшості центрів державні та 

приватні партнери об'єднуються в сфері наукових досліджень або 

впроваджують кооперацію всередині державного сектора, поєднуючи 

виконавців та користувачів. 

Основний напрямок діяльності центрів полягає у впровадженні 

отриманних за допомогою досліджень результатів в соціальний та економічний 

розвитку через трансфер науки і заохочення комерціалізації інноваційних ідей. 

Наприклад, CRC-програма з річним бюджетом 148,6 мільйонів австралійських 

доларів, здобула визнання як ключовий інструмент реалізації інноваційних 

національних стратегії. Також до австралійських програм публічно-приватного 

партнерства відносяться Інноваційно-інвестиційний фонд, Передпосівна 

програма, Корпорація дослідження і розробки сільського господарства, 

Програма грантів і стипендій від індустріального товариства, загальний бюджет 

яких становить більше 303 мільйонів австралійських доларів. Показовим 

фактом є те, що розмір частки фінансування проектів публічно-приватного 

партнерства становить практично десять відсотків від общого загалу видатків 

для реалізації наукових досліджень., які різняться за цілями, механізмами та 

масштабами, дозволили створити За останні 10 років Австралія створила одну з 

самих потужних національних інноваційних систем завдяки різним схемам 

публічно-приватного партнерства в сферах науково-технічних досліджень та 

інноваційних впроваджень [264]. 
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У розрізі нашого дослідження цікавий також досвід розвитку партнерства 

в США, підтвердженням ефективності якого є рівень досягненнь країни в 

соціально-економічному і технологічному розвитку. Запорукою досягнень, на 

думку автора, є той факт, що наукова діяльність розглядається з позиції 

природного суспільного продукту, і її розвиток визначається можливостями 

університетів, що оплачуються за рахунок платників податків. Основним 

завданням «Програми перспективних технологій» (почала свою діяльність у 

1988 році) є здійснення державної підтримки з розробки (ранні стадії 

досліджень) перспективних технологій для спільних підприємств і 

консорціумів, що складаються з підприємств, наукових урядових центрів і 

університетів. Фактично, мета діяльності програми полягає в комерціалізації 

інноваційних передових технологій, які були отримані в просесі реалізації 

проектів науково-дослідних розробок і досліджень за допомогою механізмів 

публічно-приватного партнерства. В продовж своєї діяльності програма 

зазнавала деяких змін в зв'язку зі зміною орієнтирів стратегії розвитку наукової 

сфери і сфери технологій на національному рівні. 

Актуальним для України є також досвід розвитку інновацій в Фінляндії, в 

якій в кінці минулого сторіччя було розроблено концепцію розвитку 

Національної системи інновацій, ключовий принцип якої полягає у створенні 

єдиного збалансованого механізму із застосування принципів публічнo-

приватнoго партнерства. Основа Національної системи інновацій складається з 

трьох основних фундаментальних позиції: національної системи освіти; 

інфраструктури для сприянню науковим дослідженнмя; набору політично-

соціальних механізмів та правил, які включали низку заходів з підтримки 

виробництва інноваційних товарів і послуг та підвищення рівня генерування 

знань у вузах. 

Аналізуючи досвід Фінляндії, необхідно зробити висновок: розвиток 

країни відбувався не шляхом створення ієрархічної організаційної структури, а 

шляхом побудови організації на інституційній основі: були створені проміжні 
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фінансові інститути та інтегровані в Національну інноваційну систему такі 

конструкції, які були здатні створити зовнішню мережеву систему взаємодії 

факторів інноваційної діяльності. 

Як стверджують окремі дослідники, своїм успіхом Фінляндія в 

інноваційній сфері завдячна не тільки середньостроковим діям (кінець 

минулого сторіччя) по збільшенню розмірів фінансування наукових розробок і 

створення високотехнологічних галузей економіки, в тому числі інформаційно-

комп'ютерних технологій. За їх твердженням, модернізація відбувалась значно 

довше, змінювалася політика держави в науково-технологічній галузі, були 

створені ефективні механізми та структури, що стимулювали інноваційну 

активність підприємств приватного сектора Фінляндії. 

У сфері публічно-приватного партнерства Нідерландів працює цілий ряд 

програм. Найцікавішою для нашого дослідження є, створена в середені 90-х 

років минулого століття, програма «Провідних технологічних інститутів», яка 

створювалась для концентрації розробок і досліджень в інтересах ключових 

цілей економіки в цілому, громади та приватного бізнесу. Галузь інновацій в 

Нідерландах в сфері публічно-приватного партнерства має успішний 

багаторічний досвід, і, не дивлячись на те, що в останні роки інноваційна 

система країни стикається з певними проблемами (наприклад, недостатня 

ефективність взаємодії між наукою і промисловістю, яка загрожує 

конкурентоспроможності), є дуже цікавою для України. Крім того, програма 

«Провідних технологічних інститутів» з точки зору організації співробітництва 

у фундаментальних та стратегічних дослідженнях приватного та державного 

партнерів представляє інтерес для нашої держави [264]. 

До проектів публічно-приватного партнерства в класичному розумінні в 

Австрії можна віднести ряд програм («Кплюс», «Кинс/Кнет», «Кристиан 

Доплер Лаборатирис»), заснованих на засадах спільної діяльності публічних і 

приватних секторів з метою виконання визначеної цілі на встановленій 

інституційній платформі. Не зважаючи на не значку частку програм публічно-
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приватного партнерства (менше трьох відсотків від всього бюджету на науково-

технічні розробки), австрійські фахівці стверджують, що інноваційні проекти 

публічно-приватного партнерства в австрійській національно-інвестиційній 

системі мають значення багато більше частки витрат на їх програми. Мета 

програми центрів компетенцій «Кплюс» з бюджетом 24 мільйонів євро полягає 

у подоланні розривів між фундаментальними дослідженнями, які проводять 

університети, та представниками промисловості. Починаючи з кінця 90-х років 

минулого століття, ця програма є центральним елементом інноваційної 

політики країни та здійснює підтримку дослідних центрів, які відбираються за 

конкурсом. Проекти публічно-приватного партнерства у рамках програми 

«Кристиан Доплер Лаборатирис» з бюджетом 4 мільйони євро направлені на 

організацію наукових досліджень для задоволення інтересів приватних 

партнерів співробітництва. Метою програми «Кинс/Кнет» (бюджет 12 

мільйонів євро) є створення технологічних кластерів, які будуть 

конкурентоспроможними у світі, за допомогою об‘єднання на основі 

довгострокової  співпраці потенціалів приватного бізнесу, інститутської науки 

та розробок дослідницьких організацій [264]. 

В  вропейському союзі в 2007-2008 роках з використанням механізмів 

публічно-приватного партнерства почали реалізовуватись наступні програми та 

проекти: 

1) Фонд розподілу фінансових ризиків з метою запровадження інвестиційної 

схеми фінансування державних та приватних партнерів у сфері «Research and 

Development»,які розповсюджувались на діяльність публічно-приватних 

партнерств, спільних підприємств, корпорацій, науково-дослідних інститутів, 

університетів, наукових та технологічних парків; 

2)  вропейська рада із досліджень, до складу якої ввійшли представники 

бізнесу та науки з метою стимулювання і фінансування наукових знань. 

Ключовою тезою при створенні цього проекту було запровадження 

інвестування від нижньої ланки, замість розповсюдженої практики 
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фінансування зверху, це дозволило сформувати, направлену на найновіші та 

найперспективніші технологічні напрямки з набагато більшою гнучкою 

системою орієнтації досліджень; 

3)  вропейський інститут інновацій та технологій для стимулювання 

співробітництва, в результаті чого було створено партнерський союз 

«Співтовариство знань та інновацій» за участю представників бізнесу, вищої 

освіти та науково-дослідних інститутів [251]. 

Потужний імпульс публічно-приватному партнерству в сфері інновацій 

 С дала Лісабонська стратегія  вропейського Союзу (в подальшому переросла 

в Стратегію  вропейського Союзу - 2020), яка висунала на передній план 

інноваційний та інтеграційний імператив розвитку, крім того було розгорнуто 

дослідницькі проекти публічно-приватного партнерства, які частково 

фінансувались із бюджетів рамкових програм  вропейського Союзу. У 

зазначених спільних європейських проектів публічно-приватного партнерства 

цілями, насамперед, є: сталий розвиток, екологічна безпека, добробут 

суспільства [264]. 

Розвиток партнерства у інноваційній сфері віднесено до ―Флагманської 

ініціативи Інноваційного Союзу до 2020 року‖ [306]. Ця ініціатива розроблена з 

метою підвищення конкурентоспроможності  вропи на світовому ринку в 

умовах дефіциту публічних фінансів та вирішення багатьох соціальних 

проблем, зміни клімату, енергетики, недостачі ресурсів, демографічних змін. 

Ініціатива передбачає проведення стратегічно послідовної та комплексної 

рамкової політики, спрямованої на стимулювання інноваційної діяльності. 

Значну увагу в ній надається підтримці інноваційного підприємництва та бізнес 

інвестиціям у дослідження і розробки. При цьому наголошується на ролі 

держави у: фінансуванні фундаментальної науки, пріоритетних, зокрема 

соціально-важливих, її напрямів; державно-приватному партнерстві для 

мобілізації інвестування з приватного сектора; використанні податкових 

важелів для розвитку інноваційного підприємництва. У Ініціативі 
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підкреслюється, що партнерство в інноваційній сфері – нова концепція, тому 

вона буде запроваджена в рамках експериментального  вропейського 

інноваційного партнерства для перевірки її економічної вигідності, 

калібрування балансу інтересів партнерів, забезпечення ефективності 

управління всередині партнерств. 

Прийнятий  врокомісією в кінці 2008 р. «План відновлення економіки 

 вропи» передбачаеється реалізація ряду важливих дослідницьких та-

інноваційних проектів публічно-приватного партнерства у основних галузях 

економіки: 

- «Енергоефективні будівлі» - проект в будівельній галузі, створений 

з метою розробки екологічних матеріалів і технологій; бюджет проекту 1 

мільярд  вро; 

- «Зелені автомобілі» - проект в автомобілебудівельній галузі, спрямований 

на реалізацію досліджень і розробку новітніх технологій у забезпеченні 

екобезпеки в транспортній сфері з бюджетом 5 мільярдів  вро; 

- «Фабрики майбутнього» проект в обробній галузі з бюджетом 

більше 1 мільярда  вро, створений з метою впровадити сучасні технології, 

процеси і матеріали в діяльності малих та середніх підприємств для 

пом‘якшення наслідків, які завдає глобальна конкуренція [264]. 

Зазначені проекти фінансуються за рахунки бюджетів Европейського 

Союзу, коштів європейських банків та промислових компаній і повинні 

закласти основу оновленій Лісабонській стратегії (Стратегія Европейського 

Союзу - 2020). В результаті спеціальними дорадчими групами було 

започатковано діалог між об‘єднаними європейськими органами та 

представниками бізнесу, створено асоціації з промисловими підприємствами та 

науково-дослідними організаціями. Фінансування витрат на реалізацію 

дослідних програм планується поділити порівну серед державних інституцій і 

представниками бізнесу [264]. 
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Дослідження світового досвіду і практики та дослідження праць 

вітчизняних науковців дозволяє виділити наступні напрями розвитку 

організаційно-правових форм публічно-приватного партнерства в інноваційній 

сфері: 

- у стратегічному партнерстві, насамперед, для розробки стратегічної 

інноваційної політики, включая приватні та публічні інтереси), наприклад, 

французький Керівний комітет з інноваційної стратегії та національних 

досліджень, створеного з представниками державних та приватних сфер; 

- у науковому партнерстві (некомерційному партнерстві) в наступних 

сферах: доконкурентні дослідження, освіта та підвищенні кваліфікацій, у 

створенні спеціальних служб з оцінювання конкурентоспроможності 

дослідження, наприклад, французький Центр досліджень, шведські Центри 

компетенції; 

- у партнерстві із технологічних трансферів (комерційному 

партнерстві із інноваційною метою на базі вищих учбових закладів, наукових 

та дослідних організацій), тобто співробітництво державних наукових установ, 

які вкладаюь свої інтелектуальні права, та приватних інвесторів, які входять в 

таке партнерство із фінансуванням та прогресивним управлінням. Наприклад, 

австрійські програми: Кей-инд, Кей-нет, Центр компетенцій із удосконалення 

технології, бельгійська програма START; 

- у фінансовому партнерстві: венчурні та різні спільні фонди 

фінансування публічно-приватних проектів (наприклад, французька «ОСЕО», 

яка створена у формі АТ та має в своєму складі холдинг і дочірні компанії, крім 

того половина капіталу є державним), партнерські проекти фінансування 

(наприклад, австрійська програма спільного фінансування - Асоціація із 

досліджень Крістіан Доплер, яка фінансується державним та приватним 

партнером у рівних частинах); 

- у партнерстві в кластерній ініціативі (інноваційні поліси, парки, 

центри), які отримали широке розповсюдження в переважній більшості країн 
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 вропи, таких як Франція, Австрія, Німеччина, Бельгія, а базою для такого 

співробітництва стали університетські майданчики та наукові і освітянські 

центри [251]. 

Світова економіка, за своєю суттю, вже вступила в черговий етап 

науково-технічної революції, який характеризується поширенням шостого 

технологічного укладу. Ключові напрями шостого укладу формуються в галузі 

біотехнології, систем штучних інтелектів, глобальних інформаційних мережах, 

безвідходних, екологічно чистих технологій, композитних матеріалів, кераміки 

нового покоління, інтелектуальних продуктів. До шостого технологічного 

укладу, крім того, відносяться базисні промислові технології, які направлені на 

відтворення і функціонування громадського капіталу, держуправління та 

правового порядку. 

Згідно оцінки відомих вчених, наша країна сьогодні знаходиться зараз на 

етапі переходу з чинного (п'ятий технологічний уклад) до нового (шостий 

технологічний уклад), або, іншими словами, низхідна довга хвиля циклу 

Кондратьєва змінюється висхідною хвилею нового [262]. 

Економіка України виробляє приблизно 95% від обсягів своєї продукції, 

яка відноситься до третього (60%) та четвертого (35%) укладів. Продукція 

більш високих технологічних укладів, нажаль, становить мінімальний обсяг: 

4% - для п‘ятого та 0,1% - для шостого укладів. Збільшення внутрішнього 

валового продукту України за рахунок впровадження новітніх технологій за 

оцінками становить лише 0,7%. Для порівняння, в країнах з розвиненою 

економікою ці показники досягають 60%, а в деяких державах майже 90%. 

Вкладення в інвестиції, які будуть визначати шляхи розвитку майбутніх 

десятиліть та, головним чином, будуватись стратегія розвитку економіки, теж, в 

своїй більшості, спрямовуються в розвиток технологій нижчого третього 

укладу (75%), в той час коли в область шостого укладу спрямовується близько 

0,5% від профінансованих інвестицій. Нажаль, стан справ в Україні з 
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капітальними вкладеннями в модернізацію та технологічне переобладнення ще 

гірший [262]. 

На думку автора, одним із пріоритетних завдань інтеграції України до 

сучасних світових процесів є розвиток публічно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері. В свою чергу, вирішення питання реформування 

інноваційного законодавства потребує системних і комплексних підходів. 

Позитивним є той факт, що Кабінетом Міністрів України було підписано 

розпорядження ―Про схвалення Концепції реформування державної політики в 

інноваційній сфері‖ № 691-р від 10.09.2012 року [215], реалізація якої 

передбачає визначення механізму державно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері, а також комерціалізації науково-технічних розробок і 

винаходів. 

Автор дослідження погоджується з думкою вітчизняних науковців [256], 

які розглядають партнерство в інноваційній сфері як систему відносин між 

складовими: державою (територіальною громадою), наукою (суб'єктами 

наукової та науково-технічної діяльності) та суб'єктами підприємництва (що 

здійснюють виробництво інноваційної продукції та приватні інвестиції в 

інноваційну сферу) з утворенням складних інфраструктурних зв'язків та 

гібридних організаційно-інституціональних форм, що сприяють активізації 

досліджень та поширенню інновацій. Виділення науки як окремий елемент 

партнерства демонструє тенденцію до її автономізації як сектору генерації 

знань та підвищення її значення і впливу на суспільні відносини в інноваційній 

і дослідницькій сфері. 

З метою удосконалення національної інноваційної системи, розроблено 

схему взаємодії механізмів публічно-приватного партнерства в інноваційній 

сфері (рис. 5.1). Проведений аналіз свідчить про необхідність впровадження 

моделі інноваційного розвитку національної економіки України (які 

функціонують в економічно розвинутих країнах), використання інструментів та 

механізмів публічно-приватного партнерства для стимулювання розвитку в 
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галузях шoстoгo технoлoгічнoго уклaду, формування основ яких вже відбулось, 

а подальший активний розвиток цих процесів повинен бути впроваджений на 

регіональних або міжрегіональних рівнях в форматах пілотних перспективних 

проектів. 

Крім особливостей в елементній структурі партнерства, характерними є і 

самі відносини. Вони не мають чіткої вертикальної або чіткої горизонтальної 

спрямованості. Система зв'язків є складнішою, а вертикальні і горизонтальні 

начала гармонійно доповнюють один одного. Якщо в традиційній моделі 

відносин в інноваційній сфері можна було провести чітке розмежування 

відносин із державного управління (при реалізації політики в інноваційній 

сфері, при визначенні пріоритетних напрямів інноваційної та науково-технічної 

діяльності, при формуванні і фінансуванні державних програм) і приватних 

відносин (з комерціалізації інновацій, трансферу технологій тощо), то у 

відносинах партнерства таке розмежування взагалі недоречне. У партнерських 

відносинах суб'єкти беруть рівноправну участь і в обранні стратегії 

інноваційного розвитку, і у формуванні інноваційної політики, і у визначенні 

пріоритетів. Ця сфера перестає бути прерогативою державного управління, 

державної влади. З іншого боку, держава починає активно залучатися до 

комерційних інноваційних проектів, створювати спільно із суб'єктами 

приватного права інноваційну інфраструктуру, фонди фінансування 

інноваційної діяльності [256]. 

Відсутність чіткої сформованої національної стратегії інноваційної сфери, 

недосконалість нормативно-правової бази щодо стимулів наукової, 

інноваційної та технічної діяльності, недостатність законодавчої основи 

публічно-приватного партнерства, нерозвиненість інноваційної 

інфраструктурної структури і, майже, нерозвинене мале інноваційне 

підприємництво, практично, унеможливлює прискорення розвитку 

інноваційних систем на національному рівні. 
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ДЕРЖАВА + БІЗНЕС 

- інновація економіки 

- створення та управління суспільно 

значимими інфраструктурними об‘єктами 

- створення і управління інноваційною 

інфраструктурою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема взаємодії механізмів публічно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері (розроблено автором) 

Держава 

- преференції та пільги 

- субсидіювання процентної 

ставки по кредитам; 

- погашення частини 

орендної плати 

- компенсації витрат на 

виготовлення інноваційної 

продукції 

- виключення з 

оподатковуваної бази на 

прибуток витрат на 

підготовку інженерних та 

робочих кадрів 

ПУБЛІЧ

НО-

ПРИВАТ

НЕ 

ПАРТНЕ

РСТВО В 

ІННОВА

ЦІЙНІЙ 

СФЕРІ 

Бізнес 

- професіоналізм 

- висока кваліфікованість 

- використання ресурсів 

- ціль на результат 

- салонність до ризику 

- інноваційність 

- креативність 

- творчість 

ДЕРЖАВА + НАУКА + БІЗНЕС 

- інноватизація науки 

- управління знаннями в умовах інноваційної 

діяльності 

- трансфер інновацій 

- формування наукових і конструкторських 

груп із сучасною експериментальною базою 

- розробка інноваційних технологій в 

проривних напрямках при відносному 

мінімумі витрат 

ДЕРЖАВА + ОСВІТА + БІЗНЕС 

- інноватизація освітньої середи 

- інформатизація освітнього простору 

- формування духовно розвитої, інноваційно 

орієнтовної і конкурентоспроможної 

особистості 

- творча самореалізація особистості 

- підготовка компетентного спеціаліста 

НАУКА + ОСВІТА + БІЗНЕС 

Спільні дослідження, розробки наукових 

освітніх установ в сфері інновацій, що 

представляють інтерес для бізнесу 

ЗМІ СУСПІЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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Проекти публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері, 

безумовно, сприяють процесам формування основ взаємовигідної взаємодії 

державних і приватних партнерів. Але, одночасно, виникає низка додаткових 

ризиків при реалізації таких проектів, основними серед яких є ускладнення в 

порядку реалізації, високі транзакційні видатки, можливість ризиків при 

формуванні структур управління, невизначене відношення громадського 

суспільства, політичні ризики. 

Інноваційна модель розвитку економіки потребує не тільки створення 

адекватних стимулюючих механізмів для процесу розробки і використання 

нововведень, а й серйозної перебудови всього господарського механізму на всіх 

рівнях, яка випливає з необхідності грунтовних змін ролі та значення 

технічного прогресу для подальшого розвитку суспільства. 

На підставі проведеного дослідження автором пропонується розробити 

модель інноваційного розвитку країни із використанням інструментів та 

механізмів публічно-приватного партнерства для створення умов розвитку 

перспективних галузей 6-го технологічного укладу, основи яких на теперішній 

час закладені, а процес активізації їх повинен відбуватись, в першу чергу, на 

регіональних або міжрегіональних рівнях в форматі пілотного проекту. А вже 

після оцінки ефекту від реалізації пілотних проектів, згодом можна 

розширювати досвід позитивних проектів на впровадження іншим регіонами та 

галузями економіки. 

 

 

5.2. Удосконалення системи інституційного забезпечення державного 

управління у сфері публічно-приватного партнерства 

 

На сучасному етапі розвитку основною проблемою інституційного 

забезпечення державної політики України в сфері публічно-приватного 

партнерства є недостатня сформованість системи інституцій, які повинні 
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забезпечувати ефективну координацію та взаємодію всіх суб‘єктів для 

реалізації завдань державної політики у цій сфері. 

Необхідно зазначити, що на теперішній час в Україні у сфері публічно-

приватного партнерства не має чіткого розподілу повноважень, не чітко 

визначена відповідальність різних гілок влади центрального рівня, ієрархічні 

рівні в виконавчій владі й місцевому самоврядуванні. 

Якщо подивитися на місце України в ключових міжнародних рейтингах, 

ми можемо побачити, що такі показники як легкості ведення бізнесу, 

економічних свобод, податкового навантаження, від яких залежать залучення 

інвестицій та економічний успіх країни, нажаль залишаються низькими. На 

думку автора, показовими є одні з найбільш відомих міжнародних рейтингів, 

які відображають економічні позиції України порівняно з іншими країнами, 

«The Worldwide Governance Indicators (WGI) project» Світового Банку [392] та 

«Legatum Prosperity Index» [359]. 

В Таблиці 5.1 можна побачити нинішню позицію України та 

прослідкувати тенденції у порівнянні із попередніми роками згідно з рейтингом 

«Legatum Prosperity Index 2015». 

З точку зору нашого дослідження, інтерес представляє показник 

«Governance Matters» (Якість державного управління) - глобальне дослідження і 

супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником якості та 

ефективності державного управління. За цим показником Україна посідає 120 

місце (у 2012, 2013 та 2014 роках – 121 місце) з142 країн, що потрапили у даний 

рейтинг. 

Цей показник є відображенням України у світі та одним із критеріїв 

оцінки ефективності держави та її інститутів. На думку автора, проведений 

аналіз світових рейтингів є ще одним доказом необхідності удосконалення 

державних інституцій та органів державного управління в сфері публічно-

приватного партнерства зокрема. 
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Таблиця 5.1 

Показники України у рейтингу «Legatum Prosperity Index 2015» 

 

Показник 
Рік / місце у рейтингу 

2015 2014 2013 2012 

Економіка 127 70 72 110 

Підприємництво та 

можливості  
52 57 61 64 

Державне управління 120 121 121 121 

Освіта 37 42 31 29 

Здоров‘я 79 77 86 69 

Безпека 54 54 55 56 

Особиста свобода 91 103 107 108 

Соціальний капітал 41 40 36 58 

 

Джерело: розроблено за матеріалами [359] 

 

Для визначення сучасного стану та подальших шляхів удосконалення 

інституційного середовища необхідно звернутись до діючої нормативно-

правової бази і, насамперед, до Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» [99], який наділяє функціями контролю за виконанням договорів, 

укладених у рамках державно-приватного партнерства, центральний орган 

виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, інші державні 

органи та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до 

їхніх повноважень у порядку, встановленому законом. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади 
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здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та 

місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність 

цих органів [104]. До основних завдань Кабінету Міністрів України належить 

забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення 

управління об‘єктами державної власності. Відповідно до статті 20 зазначеного 

закону Кабінет Міністрів України: 

- забезпечує проведення державної економічної політики; 

- здійснює відповідно до закону управління об‘єктами державної 

власності, делегує в установленому законом порядку окремі повноваження 

щодо управління зазначеними об‘єктами міністерствам, іншим центральним 

органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та відповідним 

суб‘єктам господарювання; 

- сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом 

усіх форм власності та соціальній спрямованості національної економіки; 

- забезпечує розроблення і виконання програм структурної 

перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку; 

- забезпечує проведення державної промислової політики, визначає 

пріоритетні галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку [104]. 

З урахуванням того, що одним з ключових механізмів реалізації політики 

модернізації економіки України, вирішення важливих соціально-економічних 

проблем є державно-приватне партнерство, можна стверджувати, що Кабінет 

Міністрів України є уповноваженим суб‘єктом публічної адміністрації, який 

приймає концептуальні рішення стосовно співробітництва між органами 

державної влади та бізнес-структурами на договірній основі. В якості 

підтвердження такого висновку можна навести статті 13 Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» [99], відповідно до якої рішення про 

здійснення державно-приватного партнерства щодо об‘єктів державної 

власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з 
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визначення приватного партнера приймаються Кабінетом Міністрів України чи 

уповноваженим ним органом [27]. 

Крім того, Закон України «Про державно-приватне партнерство» [99] 

визначає повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державно-приватного партнерства: 

- організація перевірки виконання договорів, укладених у рамках 

державно-приватного партнерства; 

- підготовка пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації 

державної політики у сфері державно-приватного партнерства; 

- проведення моніторингу ефективності діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-

приватного партнерства; розроблення концепції та проектів державних 

цільових програм щодо сприяння розширенню державно-приватного 

партнерства, вжиття заходів для їх виконання; 

- сприяння захисту законних прав та інтересів державних і приватних 

партнерів у процесі здійснення державно-приватного партнерства; 

- сприяння досудовому врегулюванню спорів між державними та 

приватними партнерами; 

- проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення в 

установленому порядку результатів здійснення державно-приватного 

партнерства, у тому числі здійснення оцінки та моніторингу загального рівня 

ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-

приватного партнерства; 

- проведення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері 

державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з 

визначення приватного партнера; 

- проведення в межах своїх повноважень інформаційно-

роз'яснювальної і консультаційної роботи; 
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- участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері державно-приватного партнерства; 

- ведення обліку договорів, укладених у рамках державно-приватного 

партнерства; 

- подання позовів про розірвання договорів, укладених у рамках 

державно-приватного партнерства, об'єктами яких є об'єкти державної 

власності, у разі порушення приватними партнерами умов таких договорів; 

- здійснення інших повноважень, передбачених законом. 

Згідно з Указом Президента України [211] спеціально уповноваженим 

органом з питань державно-приватного партнерства визначено Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України. 

Крім Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яке виступає як 

основний регулятор та відповідає за розвиток публічно-приватного 

партнерства, на теперішній час існує ще ряд державних органів та агенцій, 

пов‘язаних з цією сферою: 

- Державне агентство з інвестицій та управління національними 

проектами (в процесі ліквідації), 

- Міністерство інфраструктури України, 

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 

- Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

- Міністерство охорони здоров'я України, 

- Агентство  ВРО 2012 (в процесі ліквідації), 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, 

- Фонд державного майна України (в сфері приватизації та 

управління державним майном), 

- секторальні органи (наприклад, Державне агентство автомобільних 

доріг України, Адміністрація морських портів). 
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На підставі статті 13 Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» [99] органи місцевого самоврядування також є уповноваженими 

суб‘єктами в сфері державно-приватного партнерства, місцеві ради приймають 

рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об‘єктів 

комунальної власності, проведення конкурсу з визначення приватного партнера 

та затвердження їх результатів. Укладення договору в рамках державно-

приватного партнерства здійснюється органом, який прийняв рішення про 

здійснення державно-приватного партнерства, тобто уповноваженим органом 

місцевого самоврядування, а контроль за виконанням таких договорів 

здійснюють органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до 

їхніх повноважень у порядку, встановленому законом. 

На думку автора, на законодавчому рівні необхідно зобов‘язати органи 

місцевого самоврядування погоджувати свою діяльність в сфері реалізації 

проектів публічно-приватного партнерства, що передбачають надання 

державної підтримки, з відповідними центральними органами виконавчої 

влади. 

Аналіз поточної ситуації інституційного середовища в сфері державного 

управління публічно-приватним партнерством дозволяє зробити висновок про 

існування завеликої кількості державних органів та майже повної відсутності 

міжвідомчої координації. В окремих випадках ускладнюється визначення 

державного партнера на початковому етапі та на етапі виконання проектів 

публічно-приватного партнерства через те, що окремі повноваження та функції 

державних органів та органів місцевого самоврядування у частині управління 

державним майном та активами регулюються різними нормативно-правовими 

актами. 

На думку автора, необхідно підкреслити значну роль у підтримці та 

впровадженні проектів публічно-приватного партнерства представників 

міжнародних організацій та запроваджених ними програм, таких як «Програма 

розвитку державно-приватного партнерства – P3DP» [208], що впроваджується 
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компанією «FHI 360» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID). 

Зазначена Програма працює  в тісному контакті з муніципальними 

органами влади та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в 

чотирьох напрямках: 

1. Вдосконалення судово-правової системи для державно-приватного 

партнерства. Програма проводить аналізи в юридичній сфері, бере участь у 

політичних дискусіях, робить свій внесок в створення законопроектів і 

виступає за реформи, що сприяють розвитку державно-приватного партнерства 

на національному рівні. 

2. Підтримка діяльності національного уповноваженого органу з 

державно-приватного партнерства. Національний уповноважений орган з 

державно-приватного партнерства забезпечує підтримку місцевих органів 

влади, регіонів і центральних органів виконавчої влади, що здійснюють 

державно-приватне партнерство. Програма будує свій інституційний потенціал, 

розробляє інструменти для моніторингу державно-приватного партнерства та 

надає рекомендації щодо стратегічних питань. 

3. Навчання та покращення інформаційної підтримки. Програма 

проводить практичні семінари та конференції з державно-приватного 

партнерства для державних посадових осіб, представників державного сектору, 

неурядових організацій та широкої громадськості. Крім того надається 

підтримка з питань стратегічних комунікацій для державно-приватного 

партнерства. 

4. Розробка пілотних проектів державно-приватного партнерства. 

Програма служить як радник з підготовки і супроводу пілотних проектів 

державно-приватного партнерства по всій Україні, надає підтримку і 

консультації на всіх етапах розвитку процесу державно-приватного 

партнерства, від створення концепції до укладання угоди. Програма має міцну 

репутацію нейтрального посередника між урядом, приватним сектором, 
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неурядовими організаціями та громадськістю, що безперечно допоможе 

домогтись конкретних результатів [208]. 

Проведений аналіз свідчить про вкрай низький рівень інституційної 

спроможності державних органів і приватного сектору до впровадження 

публічно-приватного партнерства. Поточний стан характеризується низьким 

рівнем міжособистісної довіри, довіри громадян до органів державної влади, 

громадських та політичних організацій, несформованістю ідеології партнерства 

у суспільстві, недооцінкою фахівцями органів державної влади і місцевого 

самоврядування потенціалу проектів публічно-приватного партнерства, 

недостатньою обізнаністю суспільства у перевагах і ризиках застосування 

механізмів публічно-приватного партнерства, недостатнім кадровим 

забезпеченням центральних органів влади та місцевого самоврядування 

фахівцями у сфері публічно-приватного партнерства, недостатнім рівнем 

фінансування реального сектору економіки [140]. 

На Рисунку 5.2 наведено розроблена автором концептуальна модель 

удосконалення системи інституційного забезпечення державного управління у 

сфері публічно-приватного партнерства. 

Беручи до уваги стан та проблеми інституційного забезпечення 

державного управління в сфері публічно-приватного партнерства, автором 

пропонується проаналізувати світовий досвід розвитку інституцій. 

Найчастіше країни вдаються до створення спеціалізованих органів та 

організацій для здійснення діяльності в сфері публічно-приватного партнерства 

лише в ті моменти, в які стає зрозумілим відсутність спеціалізованих чітких 

повноважень у інших державних органів, тобто проводиться намагання 

виправити наявні недоліки та невдачі з боку державних органів в реалізації 

проектів публічно-приватного партнерства. 
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Концептуальна модель удосконалення системи інституційного забезпечення   Рисунок 5.2 

 державного управління у сфері публічно-приватного партнерства (розроблено автором) 
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Необхідно зазначити, що функції механізмів реалізації публічно - 

приватних партнерств, не обов'язково покладати повністю на спеціалізовані 

структури. Таким чином в Великобританії вирішувались завдання в цій сфері 

на протязі тривалого часу. Технічна підтримка такої взаємодії здійснювалась 

робочою цільовою групою Казначейства, а на організацією «Партнерство 

Об‘єднаного Королівства» були покладені функції із забезпечення сприянню 

практичній реалізації проекту. Стосовно ефективності таких державних органів 

влади в сфері реалізації механізмів публічно-приватного партнерства 

дослідники відзначають залежність від підвідомчості таких органів і їх місць в 

системі виконавчихорганів влади взагалі. На їх думку, для країн з 

парламентськими системами правління оптимальною моделлю є 

підпорядкування подібних органів міністерствам фінансів або казначействам 

[223]. 

Американські дослідники [334] пропонують розділяти спеціальні 

управлінські органи в сфері публічно-приватних партнерств на три основні 

категорії: 

1. Консультативний орган або організація, які, головним чином, 

здійснюють дослідження і експертні оцінки потенційного проекту публічно - 

приватних партнерств, а також надають рекомендацію відповідному 

державному органу влади, який виносить остаточне рішення про можливу 

реалізацію такого проекту; 

2. Орган або організація, які здійснюють обслуговування всього ринку 

публічно - приватного партнерства на всіх етапах реалізації проектів: від 

створення зазначених вище досліджень та оцінки проектів, надання 

рекомендацій та консультацій щодо реалізації такого проекту, сприяння 

розвитку ринку публічно - приватних партнерств, і,часто, до залучення 

фінансових ресурсів; 

3. Так званий, «центр передових досвідів», який не надає спеціальні 

послуги в реалізації проекту в рамках публічно-приватних партнерств, але, 
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проте, узагальнює і поширює відповідні науковиі дослідження, інформацію та 

передові практики. Такі організації можуть бути певним проміжним етапом в 

створенні органу і організації, яка здійснює діяльність з реалізації механізмів 

публічно-приватного партнерства, в країнах, які планують масштабні проекти із 

залученням приватних партнерів до їх реалізації в інфраструктурній сфері і 

надання послуг. 

З точки зору наявності та статусу спеціального органу управління 

держави сфери публічно-приватного партнерства російський дослідник 

В.Е.Сазонов [223] пропонує наступні моделі правового режиму: 

- модель з одним спеціальним органом управління публічно-

приватним партнерством; 

- модель з декількома спеціальними органами державного (державно-

громадського) управління публічно-приватним партнерством на рівні 

центральної влади (рис. 5.3); 

- модель з відсутністю спеціальних профільних органів державного 

(державно-громадського) управління публічно-приватним партнерством. 

В країнах, які віднесені до моделі з одним спеціальним органом 

управління публічно-приватним партнерством, передбачається створення на 

рівні центральної влади структури із спеціальним профільним органом 

державного (державно-громадського) управління публічно-приватним 

партнерством. В залежності від країни статус спеціальних органів може 

різнитись, а в деяких випадках подібні органи створюються на регіональному 

рівні (рис. 5.4). 
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Спеціальні органи державного (державно-громадського) управління сферою 

публічно-приватного партнерства на рівні центральної влади 
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Рис. 5.3. Модель з декількома спеціальними органами управління у сфері 

публічно-приватних партнерств (розроблено автором за матеріалами [223, 334]) 
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Спеціальні органи управління сферою публічно-приватних партнерств 
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Рис. 5.4. Модель з одним спеціальним органом управління публічно-

приватним партнерством (розроблено автором за матеріалами [223, 334]) 
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До третьої моделі відносяться країни, в яких відсутні спеціальні 

профільні державні та державно-громадські органи управління сферою 

публічно-приватних партнерств. На думку автора, перш за все, необхідно 

виділити Іспанію та Австрію – дві країни  вропейського союзу, які не мають 

подібних органів. 

В Іспанії профільні державні органи існують лише на регіональному 

рівні, але необхідно зазначити що на рівні держави успішно функціоную 

Іспанський центр з розвитку досвіду та знань у сфері публічно-приватного 

партнерства «Centro Español de excelencia y conocimiento de la colaboración 

público privada» [323]. 

Експерти в цій сфері зазначають, що в Іспанії реалізація проектів 

публічно-приватного партнерства на початковому етапі була полегшена через 

багаторівневу структуру в територіальному управлінні, що вдало підходить 

здійсненню таких видів відносин між державою і бізнесом. У органів влади в 

регіонах є право самостійно (автономно) здійснювати проекти, в тому числі 

проекти публічно-приватних партнерств. Це дало змогу реалізувати проекти 

публічно-приватного партнерства максимально адаптувавши їх конкретним 

потребам місцевої громади та створити передумови розвитку міжрегіональних 

проектів, які контролюються центральним урядом [223]. 

В Австрії на даний момент немає, як органу державної влади, до 

компетенції якого входить сприяння розвитку та фінансуванню проектів 

публічно-приватних партнерств, так і спеціальних профільних нормативно-

правових актів, які безпосередньо регулюють відносини публічно-приватного 

партнерства. Правове регулювання взаємодії в рамках проектів публічно-

приватного партнерства здійснюється загальними нормами цивільного 

законодавства Австрії [329]. 
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Необхідно відзначити, що в Австрії частіше проекти в рамках публічно-

приватних партнерств реалізуються за участю саме органів місцевого 

самоврядування. 

На федеральному рівні державний сектор в договорах публічно-

приватного партнерства представляє державна корпорація «Акціонерне 

Товариство по фінансуванню швидкісних автострад і шосе (АОФСАШ)» [331, 

р. 8.], яка забезпечує реалізацію проектування, фінансування, будівництва, 

утримання і технічного забезпечення швидкісних автострад, а також 

справляння зборів за користування ними. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що в конкретних країнах 

інституційні структури органів державного або державно-громадського 

управління в публічно-приватному партнерстві відображають пріоритетні цілі 

цих держав у цій сфері. 

Органи державного або державно-громадського управління публічно-

приватним партнерством при низьких рівнях децентралізації, зазвичай, 

підпорядковуються відповідному державному органу державної влади. А з 

досить високим рівнем децентралізації орган управління, зазвичай, 

інституюються у вигляді приватної або публічно-приватної корпорації. В таких 

випадках часто створюються і діють органи громадсько-державного управління 

сферою публічно-приватних партнерств. Однією з основних функцій таких 

органів є акумулювання всієї інформації щодо досвіду реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства. 

Коли в країні функціонує низка органів державного або громадсько-

державного управління сферою публічно-приватних партнерств, зазвичай, є 

центральний орган з координаційними функціями, такими як координація 

діяльності суб'єктів процесу реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства на різних напрямках діяльності і в різних владно-публічних 

відносинах. Крім того, такий центральний орган формує формує систему 
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основних принципів, механізмів, пріоритетів політики держави у сфері 

публічно-приватного партнерства. 

На сьогодні жодна країна, в якій було створено державний або 

громадсько-державний орган управління сферою публічно-приватних 

партнерств, не ініціювала зворотні процеси, тобто не робила спроб відмовитись 

від подібних механізмів управління сферою публічно-приватних партнерств. 

[223]. 

На думку автора, при розгляді питання удосконалення системи 

інституційного забезпечення державного управління у сфері публічно-

приватного партнерства необхідно приділити увагу ще одній стороні, а саме 

громадянському суспільству. 

Вкрай потрібно побудувати та розвинути систему підзвітності перед 

громадськістю щодо проектів публічно-приватного партнерства, бо саме 

громада є кінцевим споживачем послуг (товарів). На законодавчому рівні 

необхідно закріпити обов‘язок органів державного управляння забезпечувати 

ознайомленість суспільства щодо вартості, переваг і ризиків здійснення 

проектів публічно-приватного партнерства у порівнянні з державними 

закупівлями або приватизацією. Повинні бути чітко визначені інституційні 

механізми застосування системи вивчення громадської думки щодо проектів 

публічно-приватного партнерства. 

В розрізі вищезазначеного, на думку автора, дуже вчасною є 

«Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016 – 2020 роки», схвалена Указом Президента України від 

26.02.2016 р. № 68/2016. Згідно з якою, одним із стратегічних напрямів 

створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці є розширення сфер 

застосування державно-приватного партнерства за участю організацій 

громадянського суспільства [172]. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що для 

удосконалення системи інституційного забезпечення державного управління у 



306 

 

сфері публічно-приватного партнерства необхідно розглянути питання 

формування сприятливого інституційного середовища розвитку партнерства, 

взагалі. 

Починати необхідно, перш за все, зі створення спеціального 

загальнодержавного органу, відповідального за упорядкування та 

регламентацію відносин у сфері публічно-приватного партнерства. З появою 

такого органу з‘явиться можливість чітко визначити повноваження державних 

органів (громади та органів місцевого самоврядування), які залучаються до 

підготовки та реалізації проектів публічно-приватного партнерства на всіх 

етапах на центральному, регіональному та місцевому рівнях. 

На думку автора, з урахуванням міжнародного досвіду та поточної 

ситуації в Україні, необхідно вести мову про створення на рівні Уряду 

Національної агенції (Державної агенції, Національного центра) з публічно-

приватного партнерства. Саме таке підпорядкування дасть змогу вирішити 

питання дублювання функцій при розробці та реалізації проектів та створить 

умови для продуктивної співпраці з галузевими міністерствами та іншими 

центральними органами влади. 

Нагальним завданням такої інституції має стати розробка дієвого та, 

закріпленого нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, 

механізму координації діяльності та взаємодії центральних органів виконавчої 

влади під час реалізації проектів публічно-приватного партнерства на 

державному рівні. 

На етапі створення такої Агенції обов‘язково необхідно передбачити 

участь інститутів громадянського суспільства, науковців та експертів у роботі 

Агенції. Саме така співпраця стане запорукою ефективної та соціально 

орієнтованої діяльності Агенції на етапі підготовці та реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства на державному і місцевому рівнях. В розрізі 

цього одним із головних завдань Агенції є розвиток механізмів взаємодії з 

організаціями громадянського суспільства у напрямку залучення громади на 
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постійній основі до обговорення, експертизи і моніторингу реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства. 

Ще одним етапом на шляху створення дієвого органу центральної влади в 

сфері публічно-приватного партнерства повинно стати створення Громадської 

ради (колегії) при Агенції, до складу якої ввійдуть представники як інших 

центральних органів влади, так і представники громадянського суспільства, 

органів місцевого самоврядування, наукового та експертного середовища, 

бізнесу тощо. Саме Громадська рада повинна стати гарантом забезпечення 

прозорої політики в сфері публічно-приватного партнерства. 

Основними функціями Національної агенції з публічно-приватного 

партнерства будуть наступні: 

- створення стратегії (формування стратегічних напрямів, розробка 

програми) розвитку публічно-приватного партнерства в Україні; 

- нормативно-правове та організаційне забезпечення розвитку 

публічно-приватного партнерства в Україні; 

- методичний та консультативний супровід проектів, що передбачає 

створення єдиного реєстру договорів публічно-приватного партнерства на 

центральному та місцевому рівнях за відповідними регіонами та секторами; 

- аналіз ефективності використання державних коштів та 

ефективності проектів публічно-приватного партнерства; 

- моніторинг процесів та контроль за виконанням проектів публічно-

приватного партнерства та фінансових зобов'язань; 

- створення ефективного механізму відбору приватного партнера та 

укладання договорів публічно-приватного партнерства, стандартизація цих 

процесів; 

- інформаційне забезпечення громади (суспільства) щодо переваг і 

ризиків здійснення проектів публічно-приватного партнерства в порівнянні з 

іншими видами співпраці держави і бізнесу (державними закупівлями, 

приватизацією тощо); 
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- популяризація публічно-приватного партнерства (наприклад, 

залучення всіх учасників процесу та споживачів на етапі визначення проекту та 

моніторингу якості послуг); 

- розробка методичних посібників, рекомендаційних норм, шаблонів 

документів по складанню тендерної і контрактної документації. 

Особливої уваги заслуговує, на думку автора, удосконалення системи 

інституційного забезпечення державного управління у сфері публічно-

приватного партнерства на рівні органів місцевого самоврядування. В першу 

чергу, мова йде про посилення їх функцій у сфері публічно-приватного 

партнерства. Нормативне-правове регулювання взаємодії Агенції та органів 

місцевого самоврядування повинно передбачати право місцевих органів у 

межах своїх повноважень та чинного законодавства самостійно приймати 

рішення про доцільність реалізації проектів публічно-приватного партнерства. 

Необхідно передбачити можливість реалізації проектів публічно-

приватного партнерства на місцевому рівні із залученням фінансових ресурсів 

обласних бюджетів та бюджетів міст, на які покладено функції будівництва, 

експлуатації та утримання великих інфраструктурних об‘єктів.  диним 

виключенням, при якому органи місцевого самоврядування зобов‘язані 

погоджувати свою діяльність з Агенцією, є реалізація ними проектів, що 

передбачають отримання державної допомоги. 

Крім того, на думку автора, вкрай необхідно типові угоди публічно-

приватного партнерства, що дасть змогу органам державного управління більш 

ефективно забезпечувати регулювання механізмів взаємодії публічних і 

приватних партнерів. У Додатку Л наведено Типову структуру Угоди публічно-

приватного партнерства. 

Підтвердженням висновків автора, щодо необхідності безпосереднього 

залучення представників громадянського суспільства до впровадження та 

реалізації проектів публічно-приватного партнерства, служать висновки та 

рекомендації надані в рамках «Програми розвитку державно-приватного 
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партнерства – P3DP» компанією «FHI 360» за фінансової підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку («USAID») в «Концепції розвитку державно-

приватного партнерства в Україні 2012-2017 роки» [140]. Зокрема, мова йдеться 

про активізацію інститутів розвитку у системі управління публічно-приватним 

партнерством в Україні. 

На думку автора, заслуговує на увагу думка про необхідність співпраці 

держави з міжнародними інститутами розвитку та формування національних 

інститутів розвитку, діяльність яких має бути орієнтована на досягнення 

пріоритетів інноваційного оновлення економіки з використанням сучасних 

підходів в управлінні ризиками.  

Впровадження інститутів розвитку має здійснюватись із дотриманням 

вимог фінансової стійкості, диверсифікації ресурсів та зниження інвестиційних 

ризиків, виключення адміністративного впливу і ризиків корупції. 

Для фінансової, консультаційної та інформаційної підтримки проектів 

публічно-приватного партнерства наголошується на необхідності розвитку 

фінансових інститутів розвитку, таких як універсальні та спеціалізовані банки 

розвитку, експортно-імпортні банки, державні венчурні та лізингові компанії, 

інноваційні фонди, агентства регіонального розвитку тощо. Пропонується 

передбачити також створення спеціального венчурного спільного (державно-

приватного) проектного (створеного з метою реалізації конкретного проекту) 

підприємства [140]. 

Сприятимуть розвитку інфраструктури підприємницької діяльності в 

рамках публічно-приватного партнерства, підвищенню кваліфікації державних 

службовців, впровадженню проблематики публічно-приватного партнерства у 

програми академічної підготовки фахівців для органів державного управління 

та місцевого самоврядування нефінансові інститути розвитку, а саме 

технопарки (промислові парки), бізнес-інкубатори, наукові центри, центри 

трансферу технологій, енергозбереження та інші. 
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Таким чином, очевидно, що недосконалість інститутів підтримки 

публічно-приватного партнерства гальмує практичну реалізацію проектів, в той 

же час розвиток публічно-приватного партнерства в Україні вимагає серйозних 

коректив у національному законодавстві, вихідним пунктом для яких повинно 

стати створення Національної агенції (Державної агенції, Національного 

центра) з публічно-приватного партнерства, що дозволить максимально 

ефективно використовувати всі преваги такого партнерства в сучасних умовах 

соціально-політичного і економічного розвитку країни. 

 

 

5.3. Розвиток інституційного середовища партнерських відносин 

громади, бізнесу та влади 

 

На сучасному етапі взаємодія публічної влади і бізнесу є однією з 

найважливіших умов успішного соціально-економічного розвитку нашої країни 

в інтересах громади. На теперішній час спостерігається не достатня 

розвиненість системи інституцій, які здатні проводити ефективну реалізацію 

системних реформ у державі із залученням громадянського суспільства. 

Перші кроки на цьому шляху вже зроблені. Так, Указом Президента 

України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні» була затверджена «Національна 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 

2020 роки» та утворена Координаційна рада сприяння розвитку громадянського 

суспільства в якості консультативно-дорадчого органу при Президенті. 

Основними причинами прийняття зазначеної стратегії були наступні: 

необхідність розвитку громадянського суспільства та сприятливих умов для 

його розвитку, відсутність ефективної взаємодії органів державної влади та 

місцевого самоврядування з громадськістю. Важливим елементом у будь-якій 

демократичній державі є громадянське суспільство, яке повинно відігравати 
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важливу та ключову роль в управлінні справами на державному рівні, у 

реалізації сучасних громадських ініціатив [172]. 

Малоефективна співпраця представників громадськості з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, діяльність яких 

залишається недостатньо прозорою та забюрократизованою, призвели до 

наступних руйнівних наслідків у цій сфері: 

- відсутність ефективного громадського контролю за 

функціонуванням державних та місцевих органів влади; 

- громадськість не приймає недостатньої участі у формуванні і 

реалізації державної політики та вирішенні місцевих питань; 

- відсутні ефективні державні стимули для благодійників (наприклад, 

податкові), відсутні дієві механізми запобігання шахрайству і іншим 

зловживанням; 

- відсутня державна фінансова підтримка у більшость громадянських 

організацій з причини її обмеженого обсягу, незастосуванні прозорих 

конкурсних процедур і наданні необгрунтованих переваг окремим організаціям 

громадянського суспільства; реалізація проектів громадських організацій з 

фінансовою державною підтримкою ускладнюється дужн короткими строками, 

на протязі яких вона надається, та необгрунтованими обмеженнями на можливі 

витрати, що фінансуються за бюджетний кошт; 

- виконавчі органи влади та органи місцевого самоврядування не 

повною мірою використовують потенціал громадських організацій при наданні 

суспільно-соціальних послуг; 

- недостатнє стимулювання соціального підприємництва, відсутня 

можливість реалізації громадськими організаціями підприємницької діяльності, 

яка спрямована на вирішення соціальних проблем; подібні організації 

недостатньо залучаються до сфери надання соціальних послуг (наприклад, 

сфера працевлаштування та професійна підготовка соціально незахищених 

верств населення); 
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- відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики в цій 

сфері [172]. 

З позиції соціального партнерства процес міжсекторної взаємодії, при 

вирішенні важливих соціальних завдань, вчені розглядають як процес у рамках 

соціального підпростору, що утворюється у ході складного взаємовпливу ряду 

полів, потенціалів. Вони, в свою чергу, виникають через відмінності та 

різноманіття можливостей взаємодіючих організацій, що відображають 

специфіку їх структур, ресурсів, правил діяльності та норм поведінки. 

Як зазначає В.Якімець [299], простір міжсекторного партнерства 

(двохсекторований або трьохсекторований) характеризується набором 

функціонально-значущих полів, у багатовимірній варіації яких формується, 

інституціоналізується і реалізується той або інший варіант міжсекторного 

партнерства.  

В охоплення нормативним та правовим полем включаються всі закони, 

інші нормативно-правові документи, які дозволяють створити чи бути основою 

виникнення легітимного міжсекторного партнерства. 

До ресурсного поля відносяться всі матеріальні та нематеріальні 

можливості кожного учасника міжсекторного партнерства, а саме у вигляді 

майна (власного чи переданого в рамках партнерства), трудових ресурсів, 

добровольчих ресурсів, технологій та інших ресурсів. 

Фінансово-економічне поле складається з грошових коштів та майна 

партнерів, способів обліків, переміщенні, витрат, різніх фіскальних та 

фінансових інструментів, що використовуються при міжсекторному 

партнерстві. 

Поле процедур, організаційних структур і механізмів є дуже важливим 

полем, до складу якого відносяться процедури, механізми та різні організаційні 

структури міжсекторного партнерства. 

До інформаційного поля відноситься системи зборів, обробок інформацій, 

яка необхідна для міжсекторного партнерства, крім того, відноситься 
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властивість інформації з відповідним доступом до неї (наприклад, у вигляді 

прозорості, зрозумілості таке інше). 

Як доводить світовий досвід, виключно завдяки між секторному 

партнерству найкраще виявляються та використовуються окремі природні, 

географічні, ресурсні, культурні та інші відмінності та переваги території для 

підвищення ефективності її економіки, реалізації соціально-економічних 

проектів, вирішення соціальних питань. 

У розвинутих країнах світу, країнах  С саме місцеве самоврядування 

стало тим інститутом публічної влади, який забезпечує комфортні та безпечні 

умови життя людини незалежно від місця її проживання. Розбудова 

повноцінного місцевого самоврядування є головною ланкою трансформації 

територіальної організації влади в Україні та здійснення комплексу 

невідкладних реформ. Можна стверджувати, що без реформи місцевого 

самоврядування неможливе подолання кризових явищ в соціально-

економічному й політичному житті України [128]. 

Нагальною проблемою є відсутність реальних механізмів забезпечення 

активної участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування, зокрема, 

недосконалість та відсутність дієвих механізмів громадського контролю. 

Виходячи з норм чинного законодавства результати більшості форм участі 

мешканців територіальної громади у здійсненні муніципальної політики мають 

виключно рекомендаційний характер для місцевої влади. Питання юридичної 

сили рішень органів самоорганізації населення залишається за межами 

правового регулювання. Регламентація порядку винесення місцевих ініціатив 

на розгляд представницьких органів місцевого самоврядування, організації 

громадських слухань винесено на локальний рівень. Порядок проведення 

загальних зборів також має визначатися статутом територіальної громади. 

Більшість чинних статутів територіальних громад у сучасній Україні є 

системою продубльованих та лексично адаптованих до місцевих умов норм 

законодавства про місцеве самоврядування. Вони не відтворюють додаткових 
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прав та свобод жителів громад. Часто місцеві ради взагалі намагаються в 

локальних документах погіршити регулювання процедур залучення громадян 

до планування розвитку територіальних громад. Погіршує можливості 

громадян у здійсненні громадського контролю за органами місцевого 

самоврядування рекомендаційний характер для місцевих рад постанов Кабінету 

Міністрів України ―Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики‖ (встановлює порядок створення громадських 

рад та проведення консультацій з громадськістю), ―Про затвердження Порядку 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади‖ [128]. 

Важливою проблемою організації місцевого самоврядування в Україні є 

недосконалість механізмів відповідальності посадових осіб органів місцевого 

самоврядування перед громадою, що створює сприятливі умови для 

зловживань та неефективного використання ресурсів, спричинює явища 

тіньової приватизації, непрозорість у сфері розподілу та використання 

земельних ресурсів і є однією з причин поширення явищ корупції в системі 

органів місцевого самоврядування [128]. 

Правовий статус громади визначається як базовий рівень 

адміністративно-територіального устрою в Україні, без чого розвиток 

місцевого самоврядування відповідно до європейських норм і стандартів 

уявляється неможливим. Відповідно громадою є адміністративно-територіальна 

одиниця, сформованої із одного чи кількох поселень, яка являє собою 

територіальну основу реалізації механізмів органу місцевого самоврядування та 

надає основні соціальні послугу для населення. Формування громад зазвичай 

відбувається, зазвичай, об‘єднанням прилеглих до поселень територій навколо 

поселень (міста або селища), які є центрами активного економічного життя із 

розміщеними основними місцями праці населення і наявними 

інфраструктурними елементами (бюджетна, інженерна, транспортна 

інфраструктура). 
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Треба зазначити, що в Україні вже багато зроблено в цьому напрямку 

Завдяки закладенню конституційних засад місцевого самоврядування, 

ратифікованню  вропейської хартії місцевого самоврядування, створено 

правову і фінансову основу функціонування місцевих органів влади. 

Згідно із законодавством України до складу адміністративно-

територіального устрою входять наступні три рівні: 

- базовий (адміністративно-територіальна одиниця - громада); 

- районний (адміністративно-територіальна одиниця - район); 

- регіональний (адміністративно-територіальна одиниця - область, 

місто Київ та місто Севастополь, АР Крим,). 

Аналіз діючого законодавства в цій сфері дозволяє виділити ряд 

принципів реалізації власних та делегованих повноважень органів місцевого 

самоврядування, а саме: 

- наявні ресурси, які необхідні при здійсненні повноважень 

місцевими органами; 

- запровадження місцевих референдумів; 

- прозорі прямі трансферти у кожний місцевий бюджет; 

- чітка фінансова основа при реалізації діяльності місцевими 

органами своїх податкових функцій на відповідній адміністративно-

територіальній одиниці; 

- можливість встановлювати місцеві податки та збори самостійно 

місцевими органами; 

- органи місцевого самоврядування самостійно визначають систему 

пільг; 

- прозорість і ефективність при використанні коштів бюджету 

завдяки запровадженню програмно-цільових методів; 

- право територіальних громад розпорядження своїм майном і 

ресурсами (включая земельні ресурси) при виконанні проектів співробітництва 

із суміжними територіальними громадами; 
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- максимальна участь населення у прийнятті управлінських рішень з 

місцевих питань, допомога у сприянні та розвитку механізмів з метою 

встановити пряме народовладдя; 

- ефективні механізми, які дозволяютьзалучати громадськість до 

вироблення місцевим органом надважливих питань, наприклад, при визначенні 

стратегій розвитку територіальних громад, затвердженні статутних документів 

територіальної громади, генерального плану розвитку території громади - міста, 

селища, села; 

- доступ органів місцевого самоврядування до ринків кредитування з 

метою розвитку інвестицій (спрощені процедури при запозиченнях та 

гарантіях); 

- удосконалення процедури органів самоорганізації населення, 

визначення чіткого порядку надання їм частини повноважень органів місцевого 

самоврядування, а також виділення органам місцевого самоврядування 

бюджетів при їх утворенні, здійсненні їх повноважень, витрачанні зазначених 

бюджетів, звітуванні щодо витрат; 

- право ініціювання зборами громади за місцями проживання 

позачергових звітів місцевими посадовими особами перед територіальними 

громадами, крім того, місцеві органи влади (їх посадові особи) повинні 

обов‘язково надавати обґрунтування власних рішень при врахуванні чи 

неврахуванні рішення, прийнятого загальними зборами громади; 

- створення консультативно-дорадчого органу при органі місцевого 

самоврядування з метою консультування з представниками громади, надання 

підтримки при проведенні громадських експертиз при прийнятті рішень 

місцевими органами [139]. 

До основних повноважень адміністративно-територіальної одиниці 

громади (орган місцевого самоврядування базового рівня) відносяться наступні 

повноваження: 

- розвиток місцевої економіки (інвестицій, підприємництво); 
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- розвиток місцевих інфраструктурних об‘єктів (дороги, мережі 

водопостачання, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, 

інформаційні мережі, об‘єкти соціально-культурного призначення); 

- розвиток територій громад;  

- питання розбудови територій (при відведенні земельних ділянок, 

наданні дозволу на будівництво, прийнятті будівель в експлуатацію); 

- благоустрій територій; 

- житлово-комунальні послуги (водо-, тепло- постачання та водо- 

відведення, вивезенні і утилізації відходів, комунальні будинки та 

прибудинкові території); 

- заклади освіти – середня школа, дошкільна і позашкільна освіта; 

- культура і фізична культура (будинки культури, клуби, бібліотеки, 

стадіони, спортивні майданчики); 

- послуги первинної охорони здоров‘я щодо профілактики хвороб, 

швидкої медичної допомоги [139]. 

На підставі зарубіжного досвіду, в державах із сформованою ринковою 

економікою та визнаним правом приватної власності всі юридичні особи 

підрозділяються на 3 сектори: 

- до першого (публічного) сектору відносять всі ланки органів влади 

держав, іншими словами – це організація, майно якої знаходиться в 

комунальній або державній формі власності; 

- до другого сектору (комерційного) належать приватні бізнес організації, 

які мають основною метою своєї діяльності отримання прибутків, а їх майно не 

знаходиться в державній або комунальній формі власності; 

- до третього сектору (громадського) відносять всі види приватних 

некомерційних організацій, основною метою діяльності яких не має одержання 

прибутків та, відповідно, не відбувається розподілення отриманих прибутків 

між своїми учасниками, крім того, майно такої організації не знаходиться в 

державній або комунальній формі власності. 
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Державне управління і місцеве самоврядування є видами публічного 

управління, яке, в свою чергу, є формою реалізації публічної влади в цілому. 

Держава бере на себе і вирішення приватних проблем (соціальне 

страхування, соціальне забезпечення незаможних, зміст працівників охорони 

здоров‘я, освіти тощо). Держава є також рівноправним суб‘єктом 

господарських відносин – розпоряджається власністю, фінансовими ресурсами, 

землею, що їй належать, з метою виконання державних функцій. Отже, в 

економічному просторі державний сектор являє собою сукупність 

господарюючих суб‘єктів, що знаходяться в державній чи комунальній 

власності. 

Система публічного управління охоплює три компоненти. По-перше, 

управляючу систему – суб‘єкт управління. По-друге, структуру взаємозв‘язків 

суб‘єктів управління з суспільною системою – об‘єктами управління. По-третє, 

структуру системи, що управляється. Ця система суб‘єктно-об‘єктних і суб‘єкт 

- суб‘єктних відносин включає: суб‘єкт управління – сукупність впливів – 

об‘єкти управління [174]. 

В структурі сучасної системи публічного управління прийнято виділяти 

наступні елементи: інституціональна підсистема, нормативно-правова 

підсистема, професійно-кадрова підсистема, культурна підсистема, 

комунікативна підсистема, функціонально-структурна підсистема. 

Інституціональну підсистему утворюють органи публічної влади. Це органи 

державного управління та органи місцевого самоврядування. Нормативно-

правова підсистема складається із сукупності правових норм і методів, що 

регулюють організацію і порядок діяльності органів публічної влади, їх впливу 

на суспільне середовище. В межах цієї підсистеми слід розрізняти джерела 

правових норм, що приймаються органами публічної влади загальнодержавного 

рівня (закони, акти голови держави, уряду, центральних органів виконавчої 

влади тощо), та ті, що приймаються органами публічної влади регіонального 

рівня. Окремо в рамках першої групи джерел слід виділяти міжнародні 
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документи, згода на дотримання яких була дана парламентом України. Саме в 

цих джерелах у національному законодавстві, як правило, містяться зарубіжні, 

в тому числі й європейські, стандарти публічного управління [174]. 

Професійно-кадрова підсистема складається з: інституту державної 

служби, який забезпечує функціонування органів державної влади, та інституту 

муніципальної служби – служби, що забезпечує функціонування органів 

місцевого самоврядування. 

Професійно-культурна підсистема є складовим елементом системи 

публічного управління і включає адміністративні традиції, професійну етику, 

цінності та орієнтації учасників управлінського процесу, стиль поведінки. Ці 

елементи виявляються в рамках наступної підсистеми – комунікативної, склад 

якої включає офіційні і неофіційні зв‘язки між суб‘єктами публічного 

управління, а також між ними та громадянами, інститутами громадянського 

суспільства. 

Функціонально-структурна підсистема надає уявлення про форму 

державного устрою, рівень централізації і децентралізації, розвиток місцевого 

самоврядування, розвиток самоврядних інститутів тощо. 

До групи базових функцій слід віднести наступні функції: охоронну – 

забезпечення зовнішньої безпеки; процедурно-правову – встановлення правил 

вирішення типових ситуацій; розподільну – перерозподіл ресурсів, благ, 

повноважень; організаційно-виробничу та функцію визначення пріоритетів 

розвитку суспільства. В межах кожної з них можна визначити групи 

традиційних функцій управління: планування, організацію і координацію, облік 

і контроль [174]. 

Найважливіша складова цивілізованих громадянських суспільств - 

підприємництво (комерційний сектор), яке є особливим видом ініціативних 

діяльностей громадян, які переслідують особисті матеріальні інтереси. Слід 

відзначити, що специфічні соціально-економічні функції бізнесу в економіці 

полягають в наступному: 
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- у сприянні процесу приватизації та роздержавленню економіки, 

стимулюванні розвитку конкуренції, формуванні різних ринкових суб‘єктів, що 

орієнтовані на конкуренцію в економіці; 

- в поліпшенні стану ринків через еластичність їх структур, 

врегулюванні попиту, пропозицій і цін, індивідуалізація пропозицій та 

диференціація попиту, насиченні ринків, задоволенні спеціальних регіональних 

потреб; 

-  в залученні до економічних оборотів всіх видів ресурсів - 

матеріальні, природні, фінансові, людські та інформаційні; 

- в пом‘якшенні соціальних напруженостей через ослаблення 

майнових диференціацій та підвищення рівнів доходів; 

- в протидії поширення утримувальницьких психологій, всебічному 

сприянні розвитку людськoгo кaпiтaлу; 

- в забезпеченні новими робочими місцями, подоланні безробіття, в 

тому числі прихованого; 

- у збільшенні гнучкості національних економік та ринкових 

пропозицій згідно з сучасними економічними умовами. 

Важливою роль в оздоровленні й підвищенні ефективності економіки в 

соціально-політичному плані відіграє мале підприємництво, що є базою 

розвитку ―середнього‖ класу. Деякі особливості його соціального стану, таких 

як: здійснення менеджерських функцій, рівень доходу, свідчать про появу 

паростків майбутнього ―середнього‖ класу, наявність і велика питома вага 

якого в системі соціальної стратифікації є одним з істотних ознак суспільства, 

що визначається як ―громадянське‖. Організації малого бізнесу терплять крах 

постійно й у масових масштабах навіть у досить сприятливих обставинах, 

однак число його залишається відносно постійним. Ці суперечливі, на перший 

погляд, процеси, що характерні для малого бізнесу, являють собою ідеальний 

механізм відбору найбільш гнучких, динамічних і життєздатних підприємств, 

що швидко реагують на кон‘юнктуру ринку. 
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Отже, можна зробити висновок про винятково важливу роль, яку має 

відіграти у формуванні ―економіки зростання‖ в Україні підприємництво. 

Одиним із пріоритетів економічної політики держави з розвинутою 

економічною системою повинний бути розвиток бізнесу. Підтвердження цього, 

на думку автора, є декілька чинників: 

- ці процеси сприяють скороченню рівня безробіття та підвищенню 

зайнятості; 

- бізнес, а в особливості малий, являє собою більш гнучкий механізм 

задоволення потреб користувачів; 

- за допомогою бізнесу держава опосередковано має можливість розвивати 

такі види діяльності, що не віднесяться до приорітетних пріоритетів держави; 

- створення умов для природньої інтеграції: представники бізнесу 

виступають в ролі основних постачальників сировинних та матеріальних 

ресурсів один для одного; 

- велика кількість малих та середніх підприємств значно покращує 

конкурентну ситуацію в країні, що, в свою чергу, здійснює безпосередній вплив 

на рівень якості товарів (послуг). 

Суб‘єктами громадського сектору (контролю) виступають громадські 

об‘єднання і політичні партії, професійні спілки, молодіжні та інші громадські 

організації, органи самоорганізації населення, трудові колективи, збори 

громадян за місцем проживання, а також окремі громадяни. 

На підставі статті 38 Конституції України [138] громадяни мають право 

брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Така конституційна норма передбачає як у 

теоретичному, так і в практичному контексті громадський контроль за 

органами державного управління і місцевого самоврядування. 

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування суттєво 
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відрізняється від інших видів контролю. Ця відмінність полягає насамперед 

утому, що всі суб‘єкти громадського контролю виступають від імені 

громадськості, а не держави, їх контрольні повноваження зазвичай не мають 

юридичне владного змісту, а рішення за результатами перевірок носять, як 

правило, рекомендаційний характер. Характерною рисою громадського 

контролю є запобігання порушенням у сфері державного управління за 

допомогою засобів суспільного впливу. Об‘єктом громадського контролю є 

діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Органи публічної влади повинні сприяти залученню громадськості до 

здійснення контролю в туму числі у сфері державного приватного партнерства 

[174]. 

Крім того, Закон України ―Про доступ до публічної інформації‖ [100], 

визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб‘єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, 

що становить суспільний інтерес. Згідно з цим законом, кожен громадянин має 

право отримати від органу влади будь-яку інформацію, що пов‘язана з його 

діяльністю. Генеральний план розвитку міста, формула комунальних тарифів, 

умови конкурсних торгів – громадянин має право це знати. Громадянин має 

право отримати будь-яку інформацію про використання бюджетних коштів. Це 

стосується не лише органів влади, а й державних підприємств або приватних 

компаній, які отримують гроші платників податків. В суспільстві все більше 

уваги приділяється контролю за якісним використанням державних коштів. 

Раціональне використання державних коштів, подолання корупції в органах 

державної влади, використання переваг державного та приватного партнерства 

є найважливішим кроком в подоланні кризового становища в нашій державі 

[174]. 

Завдяки залученню державою ресурсів приватних партнерів до реалізації 

зазначених програм та проектів значно (в окремих випадках, в повному обсязі) 
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знижується тягар навантаженнь державного і місцевих бюджетів. У випадках, 

коли бізнес залучається в стратегічні галузі, які знаходяться під юридичним 

державним контролем, державні органи отримують ряд переваг: 

- реалізація проектів отримання поліпшеннь у функціонуванні окремої 

сфери економіки в роботі відповідної сфери (наприклад, в інфраструктурній 

сфері);  

- збереження контролю з боку держави за конкретною сферою (оренда, 

концесія); 

- збереження бюджетних коштів та отримання додаткового доходу від 

реалізації спіьних з приватним бізнесом проектів (різні форми публічно-

приватного партнерства, оренда, концесія та інші). 

Приватному бізнесу публічно-приватне партнерство не менше цікаве ніж 

іншим партнерам співробітництва. 

Перш за все, головною метою приватного партнера є бажання досягти 

основну ціль підприємництва – отримання доходу, примноження свого 

капіталу, збільшення продуктивності праці. Крім того, приватний партнер 

завдяки публічно-приватному партнерству має змогу не лише отримати дохід, 

але відкрити для себе «закритий» монополізований ринок та майже 

безконкурентний, доступ на який при звичайних ринкових обставинах 

обмежений. В публічно-приватному партнерстві бізнес приваблює ще одна 

перевага, а саме можливість перерозподілу ризиків (згідно діючого 

законодавства та узгоджених відповідних положень контрактів про 

співробітництво) та отримання достатніх гарантій щодо повернення 

інвестованих в реалізацію спільного проекту коштів. Завдяки масштабним 

суспільно-значущим проектам публічно-приватного партнерства представники 

бізнеса можуть значно скоріше завоювати авторитет на конкретному ринку. 

Щодо безпосередніх функцій приватного партнера в партнерстві, то вони є 

звичними для нього і полягають, перш за все, у фінансуванні, імплементації 

проектів, управлінні ним, залученні професійних кадрів, оперативному 
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прийнятті рішень, впровадженні інноваційних ідей. І, можливо, найголовнішим 

для приватного партнера є показник рентабельності, який при такому 

партнерстві набагато вищий ніж у конкурентів при тому, що при публічно-

приватному партнерстві передбачається інвестування на довгостроковий термін 

та не швидкий термін окупності. 

Громадська сторона має ряд своїх інтересів у співробітництві, 

найголовнішим з яких є реалізація соціально-значущих проектів і експлуатація 

його в подальшому. З цією метою громадський партнер виконує свої функції за 

умовами угоди про публічно-приватне партнерство, а саме волонтерська 

робота, отримання доступу до механізмів або інструментів управління 

проектом. Необхідно зазначити, що проекти публічно-приватного партнерства, 

в першу чергу, націлені на підвищену якість і умови життєдіяльності громади, 

вирішення соціально - економічних проблем, покращену якість товарів та 

послуг. При цьому у держави з‘являється можливість перенаправити звільнені 

кошти на реалізацію найбільш важливих соціально-значущих проектів та 

програм [148]. 

Основними елементами громадянського суспільства є свобода 

працевлаштування і підприємництва, багатоманітність і рівність між всіма 

формами власності, ідеологічна різноманітність та свобода інформації, 

розвинуте самоуправління, цивілізована правова влада. Домінування 

суспільного в свідомості громадян над індивідуальним, та, як наслідок, 

формування такого поняття як громадянський обов'язок, без якого не можливо 

створення громадянського суспільства, висловлювання та захист 

представниками громади свої інтересів та мети, все це підтверджує тезу про 

відсутність у громадянському суспільстві суперечки між приватним інтересом 

та публічним. Підсумовуючи, необхідно зауважити, що ефективна взаємодія 

держави, громадянського суспільства і його інститутів, включаючи 

представників бізнесу, можлива та повинна реалізовуватись на засадах 

соціальної рівноправності [48]. 
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На Рисунку 5.5 наведена принципова схема взаємодії трьох сторін 

проекту публічно-приватного партнерства: громади, бізнесу та органів влади. 

На теперішній час, коли фінансова криза нанесла серйозний удар по 

економіці країни, особливе значення набуває співробітництво між державою, 

суспільством і бізнесом. Сучасне життя суспільства не можливе без такої 

обов'язкової ознаки як співробітництво в будь-яких його формах, включая 

сферу підприємництва. Саме підприємництво є важливим прикладом 

можливості оптимально збалансувати публічні і приватні інтереси головних 

дійових осіб господарської життєдіяльності країни: держава (суспільний 

організатор, територіальні громади), бізнес (виробники продукції та послуг), 

споживачі [48]. 

На думку автора, з точки зору предмету дослідження цікавою є думки 

закордонних вчених щодо проблем взаємних відносин державних інститутів та 

інститутів громадянського суспільства, аналіз яких дає змогу зробити наступні 

висновки щодо: необхідності гармонії у суспільному, правовому та державному 

розвитку і в забезпеченні їх балансу; першочерговою задачею державних 

органів повинно бути врахування бізнес середовищем громадських інтересів 

при стимулюванні та мотивації добровільного погодження інтересів 

підприємців з державними та суспільними інтересами; ключових засад 

співробітництва між громадянським суспільством, державою і бізнесом, що 

повинні забезпечувати основні економічні, соціальні, політичні права і свободи 

населення; такої форми співробітництва (публічно-приватне партнерство) між 

громадянським суспільством та державою (виконавчою владою), яка основана 

на публічній угоді та спрямована на реалізацію таких механізмів як 

самоорганізація і саморегулювання [48]. 
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Рисунок 5.5 

Принципова схема публічно-приватного партнерства (розроблено автором) 

 

Територіальна громада 

Проект публічно-приватного 

партнерства 

 

Приватний партнер 

 

Органи влади 

 

Об‘єкти державної комунальної 

власності 

Делегування прав Права власності 

 

Повноваження органів влади (питання віднесені до 

компетенції державних/муніципальних органів влади) 
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Сучасні українські дослідники, такі як О.Вінник, слушно зазначають, 

що не зважаючи на те, що зв'язок публічно-приватного партнерства та 

інститутів громадянського суспільства не заперечується, вітчизняний Закон 

про державно-приватне партнерство не має жодного посилання на цей 

зв'язок. Але, не зважаючи на це, проведене дослідження законодавчих актів 

України, включаючи Закон України про державно-приватне партнерство, дає 

змогу окреслити низку спільних рис, той ряд аспектів взаємодії держави та 

громадянського суспільства, які наголошують на тісному зв'язку цих 

інституцій. Перш за все, необхідно зауважити, що Конституція України має 

багато статей, які регулюють зв'язок та взаємодію державних органів (в 

першу чергу її економічна сфера) та громадянського суспільства (інститути). 

До таких положень відносіться наступні: непорушність прав приватної 

власності громадян (стаття 41) і обов'язок не використовувати приватну 

власність для шкоди людині та суспільству (частина 3 статті 14, сттаття 41); 

суб'єкти права власності мають рівні права перед законом (частина 4 статті 

13); обов‘язок держави забезпечувати захист прав всіх суб'єктів власності та 

господарювання, забезпечення соціальної спрямованості економіки (частина 

4 статті 13); економічна багатоманітність суспільного життя країни (стаття 

15); законність як основна засада правопорядку (стаття 19); забезпечення 

права громадянина брати участь в управлінні державними справами (стаття 

38); забезпечення прав громадян займатися не забороненою законом 

підприємницькою діяльністю і обмеження таких прав тим, які за своєю 

діяльністю повинні служити публічним інтересам (частина 1 статті 42) тощо 

[48]. 

Вітчизняні науковці підкреслюють, що громадянське суспільство і 

держава та їх зв'язок (при реалізації функцій держави у внутрішній та 

зовнішній політиці, у тому числі в економічній сфері суспільного життя) 

безпосередньо згадується в Законі України "Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики" [101], прийняття якого відбулось разом з Законом про 

державно-приватне партнерство. Преамбула цього закону закріплює основні 
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цілі, у тому числі визначає основні засади внутрішньої політики країни в 

таких сферах: розбудова державності та розвиток місцевого самоврядування, 

стимулювання регіонального розвитку, становлення інститутів 

громадянського суспільства, в різних сферах суспільної життєдіяльності. 

Принципи зазначеної політики нашли своє відображення у статті 2 

зазначеного Закону та полягають у наступному: у безумовному додержанні 

Конституції, забезпеченні проголошених нею прав та свобод людини і 

громадянина, забезпечення соціально спрямованої економіки та сталий 

соціально-економічний розвиток країни, зміцнення демократичних засад 

державного та суспільного життя, забезпечення верховенства права, 

економічна та політична незалежність держави, захист національних 

інтересів, в тому числі це стосується принципів співзвучним із основними 

засадами громадянського суспільства та публічно-приватного партнерства: 

принцип верховенства права, права та свободи людини та громадянина, 

принцип поваги до гідності кожного; принцип рівності всіх суб'єктів права 

власності перед законом, забезпечення конкурентної среди в економічній 

діяльності; принцип відкритості і прозорості  в процесах підготовки та 

прийняття рішення державними і місцевими органами влади; соціальна 

спрямованість економіки; дотримання балансу державних, регіональних і 

місцевих інтересів; право участі населення у вирішенні державних та 

суспільних справ; принцип соціального партнерства і громадянської 

солідарності; сприяння розвитку взаємодії державних органів із 

представниками громадянського суспільства та інші [48]. 

В державно-приватне партнерство оцінюється як одна з ключових 

засад держави в контексті З точки зору економічної сфери стаття 7 

зазнченого Закону розвиток механізмів публічно-приватного партнерства 

визначається одним із приорітетних напрямків у внутрішній політиці країни, 

завдяки якому повинні залучатись інвестиції та модернізуватись промислова 

і соціальна інфраструктура. 

Підтвердженням тези про необхідність якраз є Концепція розвитку 

державно-приватного партнерства на 2013–2018 роки [216], яка була 
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підготовлена підрозділами Мінекономрозвитку та прийнята Кабінетом 

Міністрів України. В зазначеній Концепції наголошується на причинах 

повільних темпів реалізації проектів публічно-приватного партнерства в 

країні, а саме відсутність дієвої співпраці інститутів громадянського 

суспільства з державними органами. Цей факт вимагає негайно виробити 

єдиний підхід щодо розвитку ефективних механізмів співпраці державних 

органів, органів місцевого самоврядування, приватних суб'єктів 

господарювання і інститутів громадянського суспільства спираючись на 

засади публічно-приватного партнерства з метою сприяння успішній 

реалізації проектів, які спрямовані на подальший інфраструктурний розвиток 

економіки країни, покращення якості життя громадян [48]. 

Взаємодія державних органів влади із найважливішими інституціями 

громадянського суспільства - територіальними громадами і бізнесом, основні 

засади її реалізації в основному визначені в Законі «Про державно-приватне 

партнерство». Разом з тим, дослідниками, слушно наголошується, що в 

зазначеному Законі не врахован ряд важливих для співробітництва органів 

державної влади із інститутами громадянського суспільства юридично-

правових моментів, насамперед, необхідно здійснити наступні кроки: 

1) передбачити державному (публічному) партнеру право приймати 

участь у партнерстві в особі декількох представників – держава, Автономна 

республіка Крим, територіальні громади – через уповноважені органи і 

підприємства, які здійснюють свою діяльність на основі публічної форми 

власності. На теперішній час Законом про державно-приватне партнерство 

[99] передбачається участь на стороні державного партнера тільки одного 

представника (уповноважений орган); 

2) визначити систему державних органів з певними функціями щодо 

публічно-приватного партнерства та із визначеним поділом повноважень і 

основних засад координації дій між ними. Законом про державно-приватне 

партнерство [99] визначається тільки орган з питання державно-приватного 

партнерства і ключові моменти повноважень Кабінету Міністрів щодо 

регулювання сфери публічно-приватного партнерства, але взагалі не 
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визначається статус та повноваження решти органів, які мають відношення 

до взаємовідносин в рамках такого співробітництва; 

3) законодавчо закріпити основні вимоги (в першу чергу, істотні умови, 

наслідки при їх недотриманні, порядок припинення договорів) до угод 

публічно-приватного партнерства, що буде сприяти саморегулюванню 

такого співробітництва. На жаль, вимоги до договорів про державно-

приватне партнерство встановлюються тільки підзаконними актами [99, п. 7], 

а в самому зазначеному Законі міститься тільки відкритий перелік угод та 

згадка щодо договірних засад співробітництва партнерства; 

4) введення законодавчої норми, згідно з якою застосовується 

інституційне (корпоративне) співробітництво, тобто визначається особа 

відповідальна за всі етапи реалізації проекту у формі господарської 

організації за участю партнерів для здійснення спільного управління і 

контролю за реалізацією проектів співробітництва; 

5) встановлення відповідальності при порушенні вимог законодавства, які 

регламентують систему відносини і договори державно-приватного 

партнерства; 

6) забезпечити комплексний контроль відбору та реалізації проекту 

публічно-приватного партнерства зі сторни публічного партнера - держава в 

особі уповноваженого органу, інститути громадянського суспільства 

(споживчі організації, саморегульовані організації бізнесменів. На 

теперішній час повноваження з контролю відбору та реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства покладаються лише на уповноважений 

орган з питань державно-приватного партнерства; 

7) визначити порядок вирішення конфліктних ситуацій, які можуть 

виникати в рамках співробітництвапартнерів [48]. 

Подальший розвиток та визначення інституційних інструментів 

публічно-приватного партнерства з точки зору основних засад 

громадянського суспільства значною мірою дозволить використовувати 

потенціали, забезпечити ефективність і прозорість такої співпраці і 

максимально знизити рівень можливих ризиків, що в результаті можуть 
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виникати, та як підсумок – будуть сприяти подальшому розвитку 

партнерського співробітництва інститутів громадянського суспільства і 

органів державної влади. 

Характерною особливістю публічно-приватного партнерства є 

соціальна спрямованість самих відносин в рамках співпраці сторін, а не сам 

факт об'єднання їх для реалізації проектів та отримання прибутку в одній чи 

більше інституції. 

Як свідчить світовий досвід, цілями таких об‘єднань, переважно є 

вирішення проблем або реалізація проектів, що мають високе суспільне 

значення , будь то вирішення екологічних завдань, боротьба з поширенням 

небезпечних хвороб та їх лікування, допомога бідним або ж модернізація 

інфраструктури тієї чи іншої держави, житлово-комунальних послуг, 

водопостачання тощо [148]. 

На думку автора, «ідеальна» інституційна модель публічно-приватного 

партнерства складається із співпраці всіх трьох сторін партнерства (влади, 

бізнесу та громади), з обов‘язковою умовою активного залучення в процес 

саме третьої сторони - громадянського суспільства. Виключно така 

організація публічно-приватного партнерства створює основу для 

підвищення ефективності проектів на всіх етапах. 

 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Розроблено схему взаємодії механізмів публічно-приватного 

партнерства в інноваційній сфері з метою розвитку національної 

інноваційної системи та удосконалення механізму взаємодії держави, науки 

та бізнесу. На її основі виявлено особливості в елементній структурі 

партнерства, характерні ознаки відносин, які не мають чіткої вертикальної 

або горизонтальної спрямованості, а сама система зв'язків є набагато 

складнішою з гармонійним доповненням вертикальних та горизонтальних 



332 

векторів. Запропонована схема взаємодії дозволить дотримуватись балансу 

публічних і приватних інтересів в інноваційній сфері, залучити приватні 

інвестиції до інноваційного розвитку, забезпечити рівноправну участь всіх 

суб'єктів в обранні стратегії інноваційного розвитку, у формуванні 

інноваційної політики та у визначенні пріоритетів. Обгрунтовано 

використання інструментів та механізмів публічно-приватного партнерства 

для впровадження моделі інноваційного розвитку національної економіки 

України (які функціонують в економічно розвинутих країнах), з метою 

забезпечення розвитку галузей шостого технологічного укладу 

(біотехнологія, системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі, 

безвідходні та екологічно чисті технології тощо), основи для яких вже 

сформовані, при цьому активізація таких процесів запропоновано 

реалізовувати на регіональному або міжрегіональному рівні в форматі 

пілотних проектів. 

2. Розроблено концептуальну модель удосконалення системи 

інституційного забезпечення державного управління у сфері публічно-

приватного партнерства з урахуванням особливостей взаємодії 

громадянського суспільства, органів державної влади та приватних 

партнерів, з метою визначення інституційних механізмів застосування 

системи вивчення громадської думки щодо проектів та розвитку системи 

підзвітності перед громадськістю. Обґрунтування конструкції зазначеної 

моделі доповнено механізмами державного управління в сфері публічно-

приватного партнерства, в яких узгоджено взаємодіють всі системні 

елементи, що базується на принципах, методах та інструментах управління. 

Така конструкція спрямована на реалізацію таких завдань: узгодження 

інтересів органів державного управління та підвищення ефективності 

міжвідомчої координації; запровадження чіткого розподілу повноважень між 

різними гілками влади на центральному рівні, ієрархічними рівнями 

виконавчої влади й місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування на місцевому рівні. 
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3. Доведено доцільність створення на рівні Кабінету міністрів України 

спеціального загальнодержавного органу - Державної агенції (Національного 

центру) з публічно-приватного партнерства, відповідального за 

упорядкування та регламентацію відносин у цій сфері. Саме таке 

підпорядкування дасть змогу вирішити питання дублювання функцій при 

розробці та реалізації проектів та створить умови для продуктивної співпраці 

з галузевими міністерствами та іншими центральними органами влади. 

Нагальним завданням такої інституції має стати розробка дієвого та, 

закріпленого нормативно-правовими актами, механізму координації 

діяльності та взаємодії центральних органів виконавчої влади під час 

реалізації проектів публічно-приватного партнерства. 

Визначено основні функції створюваної Державної агенції з публічно-

приватного партнерства, основними з яких є наступні: створення стратегії 

розвитку партнерства; методичний та консультативний супровід проектів, 

що передбачає створення єдиного реєстру договорів на центральному та 

місцевому рівнях за відповідними регіонами та секторами; аналіз 

ефективності проектів та використання державних коштів; створення 

ефективного механізму відбору приватного партнера та укладання договорів, 

стандартизація цих процесів; розробка рекомендаційних норм підготовки 

тендерної і контрактної документації тощо. 

Обгрунтування створення нової структури доповнено механізмами 

громадської участі шляхом створення Громадської ради (колегії) при 

Агенції, до складу якої необхідно ввести представників як інших 

центральних органів влади, так і представників громадянського суспільства, 

органів місцевого самоврядування, наукового та експертного середовища, 

бізнесу тощо. Саме Громадська рада стане гарантом забезпечення прозорої 

політики в сфері публічно-приватного партнерства, запорукою ефективної та 

соціально орієнтованої діяльності Агенції на етапі підготовки та реалізації 

проектів. В розрізі цього одним із головних завдань Агенції повинен стати 

розвиток механізмів взаємодії з організаціями громадянського суспільства у 
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напрямку залучення громади на постійній основі до обговорення, експертизи 

і моніторингу реалізації проектів публічно-приватного партнерства. 

4. Розроблено принципову схему взаємодії в рамках проектів публічно-

приватного партнерства, яка дає змогу враховувати особливості 

взаємозв‘язків її різних елементів: громади, бізнесу та органів влади. Метою 

функціонування схеми є запровадження дієвих механізмів ефективної 

взаємодії з інститутами громадянського суспільства на засадах публічно-

приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів. 

5. З метою подальшого розвитку інституційних інструментів публічно-

приватного партнерства з точки зору основних засад громадянського 

суспільства запропоновано наступні практичні рекомендації органам 

державної влади: передбачити участь на стороні публічного партнера кількох 

осіб (держави, органів місцевого самоврядування) в особі уповноважених 

органів та підприємств; забезпечити регулювання взаємовідносин саме 

угодою про публічно-приватне партнерство з зазначенням її ключових 

моментів; визначення системи державних органів, що реалізують певний 

набір функцій в публічно-приватному партнерстві, із чітким поділом 

повноважень і ключовими засадами в координації їх діяльності; передбачити 

можливість здійснювати контрольні функції щодо реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства з боку партнерів: уповноважених органів 

держави, підприємців та інституцій громадянського суспільства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наведено нове 

вирішення наукової проблеми формування та розвитку механізмів 

державного управління у сфері публічно-приватного партнерства. Отримані в 

процесі дослідження результати дали змогу сформулювати наступні 

висновки і внести пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення. 

 1. Узагальнено теоретичний доробок з проблем державного 

управління у сфері публічно-приватного партнерства, уточнено сутність і 

зміст основних категорій. Встановлено, що соціалізація економічних 

процесів призводить до широкого усвідомлення, що громадянське 

суспільство з його здібностями та потребами уособлює мету функціонування 

та розвитку економічної системи. Доведено, що публічно-приватне 

партнерство є найбільш перспективною формою для розвитку 

конструктивного діалогу між державою, бізнесом та інститутами 

громадянського суспільства. 

Встановлено, що сутність поняття «публічно-приватне партнерство» не 

визначається в жодному законодавчому акті України. Крім того, визначене в 

законодавстві України поняття «державно-приватного партнерства» є 

вузьким. Результати аналізу досвіду багатьох країн, міжнародних фінансових 

організацій та досліджень щодо визначення поняття «публічно-приватне 

партнерство» довели, що зазначена дефініція не має єдиного системного 

трактування. Визначено, що всі тлумачення мають ряд схожих загальних 

ознак при значній специфіці трактування кожним дослідником або 

організацією. Це залежить, в першу чергу, від рівня розвитку економіки 

країни та макрорегіону в цілому, а саме від законодавчої та нормативно-

правової бази, адміністративної структури та функцій органів влади, 

пріоритетів економічної політики. 

На підставі проведеного дослідження та порівняльного аналізу 

сутності поняття «публічно-приватне партнерство» запропоновано наступне 
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авторське визначення поняття «публічно-приватне партнерство» в вузькому 

та широкому смислах. У вузькому смислі пропонується визначити публічно-

приватне партнерство як комплексний інституціональний інструмент 

забезпечення оптимального використання наявного потенціалу суспільства 

шляхом консолідації ресурсів держави, приватного капіталу та 

громадянського суспільства. У широкому смислі публічно-приватне 

партнерство це комплексний механізм взаємодії органів державної влади або 

місцевого самоврядування, приватного партнера та громадянського 

суспільства на основі об‘єднання ресурсів та розподілу ризиків, метою якого 

є забезпечення фінансування, створення і експлуатація суспільно значущих 

об‘єктів на довгостроковій основі. 

2. Систематизовано теоретичні підходи до визначення доцільності 

використання проектів публічно-приватного партнерства та визначити 

чинники їх ефективного розвитку. Розроблено алгоритм визначення (оцінки) 

доцільності використання публічно-приватного партнерства за наступними 

етапами: формування інформаційної бази соціально-економічних проектів; 

планування соціальних наслідків їх реалізації; оцінка можливості збільшення 

ефекту, що одержують учасники партнерства при взаємодії в ході реалізації 

проекту; обґрунтування взаємозацікавленості при дотриманні виконання 

принципу паритету інтересів; формулювання висновку про доцільність 

партнерських відносин. Наголошено на тому, що організація такої взаємодії 

доцільна тільки за умови отримання сторонами додаткового ефекту для: 

представників держави - це зростання бюджетного ефекту, представників 

громади - це зростання соціального ефекту, для представників бізнесу - це 

зростання прибутковості або скорочення рівня ризиків. 

Узагальнення аспектів, що визначають реалізацію зазначених 

принципів доцільності публічно-приватного партнерства, дозволило 

визначити такі чинники ефективного розвитку проекту: забезпечення 

реалізації проекту прогнозованими фінансовими ресурсами; необхідна 

інфраструктура для реалізації проектів, в першу чергу, спеціалізована 

компанія для реалізації проектів; гарантії збуту, у тому числі гарантії 
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тарифної політики включаючи інтереси інвесторів; підготовлені і 

кваліфіковані сторони — публічного і державного партнеру; капіталізація 

проектів, враховуючи інтереси та вимоги інвесторів та фінансових 

організацій; техніко-економічне обгрунтування і бізнес-план проектів з 

урахуванням сучасних світових методик і вимог фінансування; контракти на 

постачання сировини, матеріалів і енергоносії; професійне керівництво 

проектами, що має досвід як в проектному фінансуванні, так і в будівництві і 

експлуатації об'єкту; чесний розподіл ризиків між партнерами. 

3. Визначено напрями формування механізму взаємодії в рамках 

публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері з метою ефективного 

розвитку національної інноваційної системи. 

Доведено доцільність створення на рівні Кабінету міністрів України 

спеціального загальнодержавного органу - Державної агенції (Національного 

центру) з публічно-приватного партнерства, відповідального за 

упорядкування та регламентацію відносин у цій сфері. Саме таке 

підпорядкування дасть змогу вирішити питання дублювання функцій при 

розробці та реалізації проектів та створить умови для продуктивної співпраці 

з галузевими міністерствами та іншими центральними органами влади. 

Нагальним завданням такої інституції має стати розробка дієвого та, 

закріпленого нормативно-правовими актами, механізму координації 

діяльності та взаємодії центральних органів виконавчої влади під час 

реалізації проектів публічно-приватного партнерства. 

Визначено основні функції створюваної Державної агенції з публічно-

приватного партнерства, основними з яких є наступні: створення стратегії 

розвитку партнерства; методичний та консультативний супровід проектів, 

що передбачає створення єдиного реєстру договорів на центральному та 

місцевому рівнях за відповідними регіонами та секторами; аналіз 

ефективності проектів та використання державних коштів; створення 

ефективного механізму відбору приватного партнера та укладання договорів, 

стандартизація цих процесів; розробка рекомендаційних норм підготовки 

тендерної і контрактної документації тощо. 
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Обгрунтування створення нової структури доповнено механізмами 

громадської участі шляхом створення Громадської ради (колегії) при 

Державній агенції з публічно-приватного партнерства, до складу якої 

необхідно ввести представників як інших центральних органів влади, так і 

представників громадянського суспільства, органів місцевого 

самоврядування, наукового та експертного середовища, бізнесу тощо. Саме 

Громадська рада стане гарантом забезпечення прозорої політики в сфері 

публічно-приватного партнерства, запорукою ефективної та соціально 

орієнтованої діяльності Державної агенції з публічно-приватного 

партнерства на етапі підготовки та реалізації проектів. В розрізі цього одним 

із головних завдань Агенції повинен стати розвиток механізмів взаємодії з 

організаціями громадянського суспільства у напрямку залучення громади на 

постійній основі до обговорення, експертизи і моніторингу реалізації 

проектів публічно-приватного партнерства. 

4. Сформовано: концептуальну модель удосконалення системи 

інституційного забезпечення державного управління у сфері публічно-

приватного партнерства з урахуванням особливостей взаємодії 

громадянського суспільства, органів державної влади та приватних партнерів 

в Україні; принципову модель взаємодії сторін в рамках проектів публічно-

приватного партнерства, що враховує особливості взаємозв‘язків його 

елементів. 

Розроблено модель взаємодії механізмів публічно-приватного 

партнерства в інноваційній сфері з метою розвитку національної 

інноваційної системи та удосконалення механізму взаємодії держави, науки 

та бізнесу. На її основі виявлено особливості в елементній структурі 

партнерства, характерні ознаки відносин, які не мають чіткої вертикальної 

або горизонтальної спрямованості, а сама система зв'язків є набагато 

складнішою з гармонійним доповненням вертикальних та горизонтальних 

векторів. Запропонована схема взаємодії дозволить дотримуватись балансу 

публічних і приватних інтересів в інноваційній сфері, залучити приватні 

інвестиції до інноваційного розвитку, забезпечити рівноправну участь всіх 
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суб'єктів в обранні стратегії інноваційного розвитку, у формуванні 

інноваційної політики та у визначенні пріоритетів. 

Розроблено концептуальну модель удосконалення системи 

інституційного забезпечення державного управління у сфері публічно-

приватного партнерства з урахуванням особливостей взаємодії 

громадянського суспільства, органів державної влади та приватних 

партнерів, з метою визначення інституційних механізмів застосування 

системи вивчення громадської думки щодо проектів та розвитку системи 

підзвітності перед громадськістю. Обґрунтування конструкції зазначеної 

моделі доповнено механізмами державного управління в сфері публічно-

приватного партнерства, в яких узгоджено взаємодіють всі системні 

елементи, що базується на принципах, методах та інструментах управління. 

Така конструкція спрямована на реалізацію таких завдань: узгодження 

інтересів органів державного управління та підвищення ефективності 

міжвідомчої координації; запровадження чіткого розподілу повноважень між 

різними гілками влади на центральному рівні, ієрархічними рівнями 

виконавчої влади й місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування на місцевому рівні. 

5. Розроблено методологічні підходи до підготовки, відбору та 

укладання угод про публічно-приватне партнерство та визначити їх 

пріоритети; методологічні підходи до оцінювання ефективності взаємодії 

органів державної влади, приватного сектору та громади й визначити 

критерії її ефективності. 

На підставі проведеного аналізу розроблено алгоритм підготовки, 

відбору та укладання угод про публічно-приватне партнерство, що дало 

змогу запропонувати методологічні підходи щодо удосконалення механізмів 

реалізації проектів. По-перше, розроблено механізми, які заохочують 

приватних партнерів щодо здійснення проектів публічно-приватного 

партнерства, і одночасно допомагають органам публічного управління у 

визначенні можливих шляхів задоволення суспільних інтересів та 

гарантують реалізацію конкурсних процесів при виборі кращих інвесторів. З 
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цією метою запропоновано ініціатору пропозиції надавати наступні 

преференції: право перевершити кращі конкуруючі заявки за рахунок 

пропозиції своєї більш вигіднішої альтернативи; нарахування додаткових 

балів в офіційному процесі оцінки заявки; право автоматично приймати 

участь в фінальних етапах конкурсів; можливість виплат компенсацій 

ініціатору конкурсу переможцем; використання системи «найкращої та 

останньої пропозиції» при проведенні багатоетапних конкурсів. По-друге, на 

етапі ініціювання проекту публічно-приватного партнерства запропоновано 

залучати до переговорного процесу центральні органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування як окремі суб‘єкти, кожен з яких відстоює 

свої інтереси, бачення щодо оптимального використання земельних ділянок з 

огляду на інтереси громади та має під час реалізації майбутнього проекту 

різні завдання та несе ризики. По-третє, обґрунтовано необхідність 

залучення представників науки та громадянського суспільства на етапі 

визначення пріоритетів та відбору проектів. Адже, саме на цьому етапі 

необхідно визначити, яким чином проект публічно-приватного партнерства 

задовольнятиме потреби в розвитку того чи іншого пріоритетного сектору 

економіки та який буде вплив проекту на споживачів і громадянське 

суспільство в цілому. 

 З метою удосконалення методологічної бази державного управління 

в сфері публічно-приватного партнерства запропоновано методику оцінки 

ефективності взаємодії органів держави, приватного сектору та громади, у 

складі якої використовуються різні критерії ефективності, що враховують 

вимоги всіх груп учасників взаємодії, при цьому інтегральним критерієм 

ефективності є зважений з урахуванням важливості всіх учасників 

інтегральний критерій ефективності, що визначається у вигляді додаткового 

ефекту, який одержують всі учасники взаємодії. На підставі методики 

розроблено алгоритм визначення ефективності взаємодії на етапі визначення 

приватного партнера, що дозволить приймати зважені рішення про 

необхідність його здійснення та розподіл ризиків між партнерами на 

кожному етапі проекту. 
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Розроблено принципову модель взаємодії сторін в рамках проектів 

публічно-приватного партнерства, яка дає змогу враховувати особливості 

взаємозв‘язків її різних елементів: громади, бізнесу та органів влади. Метою 

функціонування елементів схеми визначено запровадження дієвих 

механізмів ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства 

на засадах публічно-приватного партнерства для забезпечення успішної 

реалізації проектів, спрямованих на покращення економіки України, 

розвиток інфраструктури національної економіки, поліпшення якості життя 

населення, покращення стану навколишнього середовища. 

6. Надано пропозиції з удосконалення нормативно-правового 

забезпечення та організаційно-функціональної структури органів державного 

управління, що здійснюють регулювання сферою публічно-приватного 

партнерства.  

З метою удосконалення нормативно-правової бази та подальшого 

розвитку публічно-приватного партнерства в Україні запропоновано внести 

зміни та доповнення до законодавчих та підзаконних актів, які регулюють 

(частково або окремі види) відносини публічно-приватного партнерства. 

Зокрема, основні пропозиції стосуються: визначення повноважень органів 

влади, які залучаються до проектів; врегулювання входження або заміни 

приватного партнера у разі невиконання ним його зобов‘язань за договором 

без необхідності проведення нового конкурсу; надання можливості 

справедливої компенсації у разі дострокового припинення угоди з метою 

відшкодування обґрунтованих збитків; встановлення можливості 

прискореної процедури встановлення та зміни тарифів; чіткого визначення 

механізмів надання гарантій органами місцевого самоврядування приватним 

компаніям щодо виконання відповідних фінансових зобов'язань за угодами; 

конкретизації видів та механізмів імплементації державної підтримки та 

підтримки органів місцевого самоврядування; запровадження уніфікованої 

процедури (критеріїв) відбору приватного партнера для всіх форм 

партнерства; забезпечення прискореної процедури оформлення права 
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користування земельними ділянками, які передається приватному партнеру 

за договорами партнерства. 

7. Внесено науково обґрунтовані теоретико-методологічні та 

практичні рекомендації щодо реалізації програми публічно-приватного 

партнерства на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України. 

Запропоновано загальну модель методологічного підходу до стратегії 

реалізації програми публічно-приватного партнерства на сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку України, яка дала змогу виділити наступні 

компоненти, необхідні для досягнення стійкого розвитку публічно-

приватного партнерства: відбір, проектування і розробка проектів, які 

направлені на задоволення суспільної потреби та визначаються 

можливостями вибору більш відповідного та реалістичного проекту для 

впровадження механізмів публічно-приватного партнерства, а також збором 

потрібної інформації, залученням кваліфікованих радників і створенням 

ефективних команд менеджерів, необхідних для розробок проектів; стійким 

потоком прибутків на основі фінансової життєздатності проектів, розподіл 

комерційних ризиків і захисту інвесторів від ризиків, які краще 

управляються органом публічного управління; залучення приватного 

фінансування за умов, що у фінансових ринків є можливість здійснювати 

інвестування проектів з метою задоволення потреб в фінансуванніі від 

початкових вкладень до витрат на підтримання основних засобів і 

оборотного капіталу; політичної волі для розвитку механізмів публічно-

приватного партнерства, законодавчої і регулятивної систем, що надають 

можливості реалізації та стимулювання механізму партнерства. Доведено, 

що успішна реалізація програми розвитку публічно-приватного партнерства 

можлива лише при наявності всіх вище перерахованих чинників. 



343 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Авксєнтьєв М.Ю. Державно-приватне партнерство як сучасний 

механізм залучення інвестицій в інфраструктурні галузі України [Текст]: 

автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.03 / 

М.Ю.Авксєнтьєв. – К., 2010. – 20 с. 

2. Автономов А.С. Социальные технологии межсекторного 

взаимодействия в современной России: учеб. / [Автономов А. С., 

Виноградова Т. И., Замятина М. Ф., Хананашвили Н. Л.]; под ред. А. С. 

Автономова. – М.: Фонд НАН, 2003. – 416 с. 

3. Актуальні правові проблеми публічно-приватного партнерства у 

сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин [Текст]: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листопада 2013 р.) / [упоряд. 

Бусуйок Д. В., Настечко К. О., Муравська М. Л.; редкол.: Семчик В. І. 

(голова) та ін.]; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К.: 

Прінт Сервіс, 2013. – 202с. 

4. Албеда В. Государство и социальное партнерство в Голландии / 

В. Албеда // Вопросы экономики. — 1994. — № 5. — С. 97—102. 

5. Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та 

рішення/ О.І. Амоша// Економіст. — 2005. - №6. — С. 28—32. 

6. Амунц Д.П. Государственно-частное партнерство в России/ Д.П. 

Амунц. — М. : Экономика, 2005.— 310 с. 

7. Артеменко В. Основи вимірювання регіонального розвитку з 

використанням концепції якості життя/ В. Артеменко// Регіональна 

економіка. — 2003. — №2. — С. 133 — 142. 

8. Багров Н. В. Региональная геополитика устойчивого развития /   

Н.В. Багров – К. : Лыбидь, 2002. – 256 с. 



344 

9. Базилевич В. Д. Історія економічних учень: підруч. / [Базилевич 

В. Д., Гражевська Н. І., Гайдай Т. В. та ін.]; під ред. В. Д. Базилевича. – К. : 

Знання, 2004. – 1300 с. 

10. Байцим В. Ф. Механізм формування стратегічних цілей програм 

(проектів) розвитку регіонів та територій / В. Ф. Байцим // Актуальні 

проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 227–237. 

11. Бакуменко В.Д. Напрями і підходи до розвитку теоретико-

методологічних засад формування державно- управлінських рішень / 

В.Д.Бакуменко // Вісник УАДУ при Президенті України. — 2002. — № 1. — 

С. 5—14. 

12. Балабанова Н.В. Социальный диалог. Социальное партнерство. 

Социальное государство / Академия труда и социальных отношений 

Федерации профсоюзов Украины : Отв. ред. В.Е.Пилипенко / 

Н.В.Балабанова, В.И.Жуков, В.Е.Пилипенко. – К., 2002. – 189 с. 

13. Балашова С.П. Государственно-частное партнерство и его роль в 

социально-экономическом развитии муниципального образования/С.П. 

Балашова - Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 

9 (59), 2009 – с.87-88. 

14. Балюк О. О. Теорія Честера Ірвінга Барнарда та державно-

приватне партнерство [Текст] / О. О. Балюк // Вісник Харківського 

національного університету ім.В.Н. Каразіна. – 2012. – С. 13–18. 

15. Барнс П. Государственно–частное партнерство в инновационных 

системах/ П. Барнас. – М. : «Экономист», 2005. – 312с. 

16. Барр Р. Политическая экономия / Барр Р.; (Пер. с фр.): в 2-х т.: Т. 

1. — М. : Междунар. отношения, 1995. -608 с. 

17. Батенко Л. П. Управління проектами: навчальний посібник / Л. 

П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К. : КНЕУ, 2003. – 231 с. 

18. Бачаров В.В. О моделях государственно-частного партнерства в 

сфере инвестиционной деятельности/ В.В.Бочаров. — М. : "Дело", 2004. — 

284 с. 



345 

19. Безбах Н. В. Методологічні аспекти організації державно-

приватного партнерства [Текст] / Н. В. Безбах // Наукові розвідки з 

державного та муніципального управління. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 275–285. 

20. Безбах Н. В. Проблеми формування державно-приватного 

партнерства у сфері матеріальних резервів [Текст] / Н. В. Безбах // Сучасна 

регіональна політика: освіта, наука, практика. – Одеса, 2011. – Т. 2. – С. 9–10. 

21. Безбах Н. В. Формування державно-приватних партнерських 

відносин у сфері страхових послуг в Україні [Текст]: автореф. дис. на 

здобуття ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Н. В. Безбах; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2014. – 20 с. 

22. Безгодов С.А. Формирование экономических механизмов в 

системе государственно-частного партнерства: Автореф. Дисс. … канд. 

Экон. Наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным тепло забе 

(макроэкономика)». – СПб., 2007. – 22 с. 

23. Бельянінов А.Ю. Оцінка державним посередником інвестиційної 

привабливості підприємств - виконавців контрактів у сфері військово-

технічного співробітництва / А.Ю. 23. Бельянінов // Дисс. … канд. Экон. 

Наук: 08.00.10 «Финансы, денежное обращение, кредит». – М., 2002. – 151 с. 

– Режим доступу: http://cozap.com.ua/text/16068/index-1.html?page=8. 

24. Блауг М. Маршаллианская экономическая теория // 

Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. — 

М. : Дело, 1994. — С. 306-394. — XVII, 627 с. 

25. Бобко У.П. Державно-приватні партнерства в Україні та 

перспективи їх впровадження на прикладі підготовки до  вро-2012 // 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 1 

(1). – 2011. - С.274-282. 

26. Боднар Г. Ф. Управління державно-приватними партнерствами 

на засадах гармонізації інтересів сторін [Текст]: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. Ф. Боднар; М-во освіти і науки 

України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 

2010. – 20 с. 



346 

27. Бондаренко Д.С. Адміністративно-правовий статус суб‘єктів 

публічної адміністрації у сфері державно-приватного партнерства за 

законодавством України /Д.С. Бондаренко //Актуальні проблеми держави і 

права: збірник наукових праць. Вип. 72 А 437/ редкол.: С. В. Ківалов (голов. 

ред.) та ін.; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. 

– 486 с. Укр. та рос. мовами. С. 265-273. 

28. Бондаренко Д.С. Визначення поняття «державно-приватне 

партнерство» в сучасній правовій доктрині та його нормативне закріплення в 

законодавстві України / Д.С. Бондаренко // Юридичний науковий 

електронний журнал. – 2014. – № 1. – С. 60–64. – Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/1_2014/17.pdf. 

29. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи/ 

Л.М. Борщ. К. : Знання: КОО, 2012. — 318 с. 

30. Брайловський І.А. Аналіз застосування проектів державно-

приватного партнерства в країнах СНД [Текст] / І. А. Брайловський // Зб. 

наук. праць Донецького державного університету управління. – 2012. – Т. 

ХІІІ. – Вип. 248. – С. 57–67. – (Серія «Економіка»). 

31. Брайловський І.А. Інтереси та переваги в проектах державно-

приватного партнерства [Текст] / І. А. Брайловський // Економічний аналіз : 

зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – Т. 14. – № 2. – С. 52–57. 

32. Брайловський І.А. Моделі і механізми державно-приватного 

партнерства: реалізація в Україні: Монографія / І. А. Брайловський. – 

Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – 376 с. 

33. Брайловський І.А. Теорія сумісно-розділених відносин як 

методологічне підґрунтя визначення категорії та формування механізмів 

державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / І. А. Брайловський 

// Схід: аналітично-інформаційний фаховий наукометричний журнал. – 2015. 

– № 1 (133). – С. 5–8. 

34. Бульбас С. Порятунок сфери ЖКГ – державно-приватне 

партнерство//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 



347 

http://www.uspp.org.ua/interview/17.poryatunok-sferi-zhkg-derzhavno-privatne-

partnerstvo.htm. 

35. Бюджетний кодекс України, Закон України від 8 липня 2010 р. № 

2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ 

laws/ show/2456-17. 

36. Варнавский В. Г. Альянс на неопределенный срок / В. Г. 

Варнавский // ФельдПочта, 2004. – № 29. – С. 5-11. 

37. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: 

проблемы становления [Електроний ресурс] / В.Г. Варнавский – Режим 

доступу: http://www. strana-oz.ru/. 

38. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора / 

В.Г. Варнавский – М. : Наука, 2005 – 260 с. 

39. Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: 

формы, проекты, риски / Варнавский В. Г. ; РАН ; Ин-т мировой экон. и 

междунар. отношений. — М. : Наука, 2005. — 315 с. 

40. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частого сектора: 

Теория и практика/ В.Г.Варнавский // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2002. - № 7. - С.28-37. 

41. Варнавский В.Г. Частно-государственное партнерство // 

Экспертный канал «Открытая экономика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.opec.ru/article_doc.asp?d_no=50578. 

42. Василенко В.Н. К вопросу о необходимости применения 

экономической диагностики развития территорий (регионов)/ В.Н. 

Василенко, А.И. Благодарный, М. Г. Слоква// Економіка та право. – 2007. – 

№1. – С. 79 – 85. 

43. Вдовенко Ю.С. Приватно-державне партнерство в автодорожній 

сфері [Текст] / Ю. С. Вдовенко. – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – 197 с.: іл., табл. 

44. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і 

гол. ред. Т. Бусел. — К.-Ірпінь : ВТФ "Перун", 2001. — 1440 с. 



348 

45. Взаємодія громадських організацій, місцевої влади та 

підприємців / Л.В.Беззубко, О.В.Долгальова, О.В.Балабенко та інші. – 

Донецьк : Норд-комп‘ютер, 2007. – 300 с. 

46. Винницький Б. Досвід та перспективи впровадження державно-

приватних партнерств в Україні та за кордоном / Б. Винницький, М. Лендьел, 

Б. Онишуктаін. - К. : К.І.С., 2008. - 146 с. 

47. Вінник О.М. Корпоративна форма державно-приватного 

партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду 

[Текст]: монографія / О.М. Вінник. – Суми : МакДен, 2012. – 204с. 

48. Вінник О. Публічно-приватне партнерство і громадянське 

суспільство: правові аспекти взаємодії / О. Вінник // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. 

- Вип. 3. - С. 16-22. [Электроний ресурс].- Режим доступу: 

http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/29779/%CE???history=0&sample=

348&ref=0. 

49. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике 

[Електронний ресурс]: [пособие для студентов вузов] / В. В. Вольчик. – 

Ростов–н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 2000. – 80 с. – Режим доступу: 

http://www.ie.boom.ru/Lecture.htm. 

50. Гарбариніна В. Ю. Застосування державно-приватного 

партнерства для активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні / 

В. Ю. Гарбариніна // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 40. 

- С. 232-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_31. 

51. Геєць В.М. Нестабільність і економічне зростання/ В.М. Геєць. – 

К. : Ін–т економ, прогнозуваня  НАН України, 2000. – 342с. 

52. Геєць В.М. Характер перехідних процесів до економіки знань/ 

В.М.Геєць// Економіка України. – 2004. – №4. – С. 4-14. 

53. Геллнер Э. Условия свободы : Гражданское общество и его 

исторические соперники / Э. Геллнер – М. : Ad Marginem, 1995.– 222 с. 



349 

54. Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія, 

методологія, практика: Монографія. / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська. – 

Луцьк : Надстир‘я, 2008. – 248 с. 

55. Гетьман І. Розвиток громадянського суспільства в умовах 

інформаційно-глобалізаційних процесів // Вісник Академії правових наук 

України. – 2011. – № 2 (65). – С. 46-54., с. 47. 

56. Гладов А.В. Зарубежный опыт реализации государственно-

частного партнерства: общая характеристика и организационно-

институциональные основы / А. В. Гладов, А. М. Исупов, С. А. Мартышкин, 

Д. В. Прохоров и др. // Вестник СамГУ. - 2008. - N° 7 (66). - С. 41. - Режим 

доступу: htpp://vestnik.ssu.samara.ru/gum/2008web7/econ/2/g1adovisupov.pdf. 

57. Головінов О.М. Науково-практичні аспекти державно-

приватного партнерства в освіті [Текст] / О. М. Головінов, Л. А. 

Дмитриченко // Економіка та право. – 2013. – №1. – С. 84–89. 

58. Гончаренко Л. П. Инновационная политика: учебное пособие / 

Гончаренко Л. П., Арутюнов Ю. А. – М. : КНОРУС, 2009. – 348 с. 

59. Горбачова Н. С. Сутність та класифікація відносин стратегічного 

партнерства / Н. С. Горбачова // Стратегія економічного розвитку України. – 

2009. – Вип. 24 – 25. – С. 24 – 30. 

60. Горожанкина М. Е. Экономический институт в контексте теории 

социального капитала / М. Е. Горожанкина // Научные труды ДоНТУ. Серия: 

Экономика. – 2004. – Вып. 70. – С. 70–76. 

61. Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 

16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2003. − №№18-22. − ст.144 – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=436-15. 

62. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере / 

Под ред. А.К. Казанцева, Д.А. Рубвальтера. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 330 с. 

63. Гошовська В.А. Україна як соціальна держава: теорія, практика 

та реалії формування через механізм соціального діалогу як складової 

соціальної безпеки і соціального миру в суспільстві / В.А Гошовська. // 



350 

Україна в системі духовних, економічних та політичних координат 

глобалізованого світу. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 79 с. 

64. Гриценко А. А. Совместно - разделѐнные отношения: труд, 

собственность и власть / А. А. Гриценко // Экономика Украины. - 2003. - № 

6. - С. 50-58. 

65. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-

приватного партнерства: Практичний посібник для органів місцевої влади та 

бізнесу / С. Грищенко. - К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. - 140 с. 

66. Губанова О.Р. Використання механізму державно-приватного 

партнерства у сфері поводження з твердими відходами [Текст] / О. Р. 

Губанова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – 

Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 238. – Т. 5. – С. 992–1000. 

67. Гусєв В. О. Публічно-приватне партнерство як механізм 

реалізації "Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" / В. О. Гусєв // Наукові 

записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2015. - № 4. - С. 

67-73. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_4_14. 

68. Гусев В.А. Публично-частное партнерство как механизм 

поддержки развития инновационно-инвестиционных процессов / В. А. Гусев, 

А. В. Радинская-Калиниченко //«Управленческое консультирование». – 2014. 

– №8 (68). – С. 114 -122. 

69. Данасарова С.Д. Институт частно-государственного партнерства: 

становление и развитие в России: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.01 / 

Восточно-Сибирский гос. технологич. ун-т. – Улан-Удэ, 2007. – 24 с. 

70. Данилишин Б.М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні 

Закону України "Про загальні засади розвитку державно-приватного 

партнерства в Україні" // Департамент інвестиційної та інноваційної 

діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ 

control/uk/publish/article/system? 



351 

71. Данилишин Б.М. Устойчивое развитие в системе природно-

ресурсных ограничений / Данилишин Б. М., Шостак Л. Б. – К. : СОПС 

Украины НАНУ, 1999. – 367с. 

72. Дегтяр О.А. Державно-приватне партнерство у розвитку 

соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства 

[Текст] / О.А. Дегтяр // Економіка та держава. – 2014. – № 1. – С. 98–101. 

73. Делмон Д. Государственно-частное партнерство в 

инфраструктуре: Практическое руководство для органов государственной 

власти. – Астана : Апельсин, 2010. – 250 с. [Електронний ресурс] Режим 

доступу: 

http://www.ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/publication/Jeff%20Delmon_PPP_

russian.pdf. 

74. Делягин М. Власть, бизнес и население – три составляющих 

современного общества / М.Делягин // Проблемы теории и практики 

управления. – 2005. – № 3. – С.38-44. 

75. Деревягина Т.Г. Понятие «социальное партнерство»: 

содержательный аспект / Т.Г.Деревягина // Высшее образование сегодня. – 

2004.– № 9. – С.34-37. 

76. Державне регулювання економіки України: методологія, 

напрями, тенденції, проблеми/ За ред. д–ра екон. наук М. М. Якубовського. – 

К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 2005.– 410 с. 

77. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в Україні : 

монографія / Наталія Іванівна Обушна, Тетяна Вікторівна Мацибора.– К. : 

ННЦ ІАЕ, 2012.– 332 с. – [Електронний ресурс]/ - Режим доступу: 

http://vuzlib.com.ua/articles/book/21013-

Derzhavne_reguljuvannja_prjami/18.html???history=0&sample=37&ref=1. 

78. Державне управління: підручник: у2 т. / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко 

(заст.голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ : 

НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с. 



352 

79. Державне управління: Словник-довідник / Українська Академія 

держ. управління при Президентові України; Інститут проблем держ. 

управління та місцевого самоврядування / В.М. Князєв (заг.ред.), В.Д. 

Бакуменко (уклад.), В.Д. Бакуменко (заг.ред.). – К. : Видавництво УАДУ, 

2002. — 228с. — (Наукові розробки). – Бібліогр. : С. 222-225. 

80. Державне управління та державна служба: словник-довідник / 

Уклад. О.Ю. Оболенський. — К. : КНЕУ, 2005. — 480 с. 

81. Державно-приватне партнерство в контексті нової економічної 

політики України // Матеріали ІІІ Міжнародного інвестиційного саміту DID 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ch.kiev.ua/ru. 

82. Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и 

практика [Текст] / М. Дерябина. – М. : Высшая шк. экономики, 2010. – 288 с. 

83. Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и 

практика [Текст] / М. Дерябина // Вопросы экономики. – М. : Редакция 

журнала "Вопросы экономики", 2008. – № 8. – С. 61–77. 

84. Дикий О.В. Державно-приватне партнерство як механізм 

ефективного відтворення конвергентного потенціалу будівельних 

підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук 

: спец. 08.00.04 / О. В. Дикий; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т 

буд-ва та архіт. – К., 2013. – 39 с. : іл., табл. 

85. Діагностичний огляд законодавства про державно-приватне 

партнерство – [Електронний ресурс]/ - Режим доступу: http://ppp-

ukraine.org/wp-content/uploads/2013/07/diagnostic-review-of-legal-and-

regulatory-framework-for-ppps-ukr.pdf. 

86. Долішній М. Актуальні завдання регіональної політики України 

в сучасних умовах / М.Долішній // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – 

С.16-32. 

87. Долішній М.І. Основи регіоналізації: концептуальний підхід/ М.І. 

Долішній, С.М. Злупко// Регіональна економіка. – 2003. – №3. – С. 7 – 17. 



353 

88. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних 

партнерств в Україні та за кордоном / Винницький Б., Лендьел М., Онищук 

Б., Сегварі П. – К. : «К.І.С.», 2008. – 146 с. 

89. Драган І.О. Модернізація житлово-комунального господарства в 

Україні: теорія, методологія, практика державного управління : монографія / 

І.О. Драган.- Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 410 с. 

90. Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил 

України: теоретико–методологічні основи дослідження: Монографія/ [С.І. 

Бандур, І.К. Бистряков, Б.М. Данилишин та ін.]; за заг. ред. д–ра екон. наук, 

проф., чл.–кор. НАН України Данилишина Б.М. – К.: РВПС України НАН 

України, 2008. – 220с. 

91.  мельянов В.М. Механізм державного регулювання взаємодії 

промислового бізнесу і основних інститутів ринкової інфраструктури /В.М. 

 мельянов // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Пріоритетні напрями та 

сучасний зміст державного управління»: Серія «Державне управління». Т. 

ХІІ, вип. 197. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – С.92-104. 

92.  мельянов В.М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади 

в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, 

методологія, практика : монографія / В.М.  мельянов. – Миколаїв : ПП 

 мельянова Т.В., 2012. – 420 с. 

93.  рмілов С.Ф. Інвестиційний механізм формування державно-

приватного партнерства [Текст] / С.Ф.  рмілов // Держава та регіони. – 2012. 

– № 1. – С. 64–68. – (Сер.: Держ. управління). 

94.  рмілов С.Ф. Формування механізмів державно-приватного 

партнерства в науково-інноваційній сфері України [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / С. Ф.  рмілов; 

Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. : іл., табл. 

95.  фименко, Т.І. Державно-приватне партнерство в системі 

регулювання економіки [Текст] : монографія / Т.І.  фименко. – К. : [б. в.], 

2012. – 371 с. табл. 



354 

96.  щенко П.С. Сучасна економіка: навчальний посібник / П. С. 

 щенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища шк., 2005. – 325 с. 

97. Жук В.П. Організація державно-приватного партнерства в 

зарубіжних країнах / В.П. Жук // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 

11. – С.111-113. 

98. Жук В.П. Формування механізмів розвитку державно-приватного 

партнерства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. наук 

з держ. упр. : спец. 25.00.02 / В.П. Жук; М-во освіти і науки України, Акад. 

муніцип. упр. – К., 2013. – 20 с. 

99. Закон України від 01.07.2010 р. № 2404—УІ «Про державно-

приватне партнерство» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/12134.html. 

100. Закон України вiд 13.01.2011 № 2939–VІ «Про доступ до 

публічної інформації»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi_bin/laws/main.cgi?nreg=2939_17. 

101. Закон України від 01.07.2010 р. "Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, 

ст.527. 

102. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1593-18. 

103. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. 

№40 –ІV// Відомості Верховної Ради. – 2002. – №36. – Ст. 266. 

104. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. 

№ 794-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18, ст. 1. 

105. Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р. // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 41.– С. 372. 

106. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію 

автомобільних доріг: від 14.12.1999 р. (в ред. Закону від 15.01.2009 р.) // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). ‒ 2009. – № 25. – С. 312. 



355 

107. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280-97-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

zakon 1 rada.gov.ua. 

108. Закон України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів 

паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності : 

від 8 липня 2011 р. № 3687-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2011. – 

№ 145. – 6 серпня. – С. 16–18. 

109. Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію 

об‘єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності: від 21.10.2010 № 2624-VI// ВВР. – 

2011. – № 11. – С. 71. 

110. Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку 

публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері / І.В. 

Запатріна // Фінанси України. – 2008. – №4. – С. 3 – 11. 

111. Запатрина И.В. Потенциал публично-частного партнерства для 

развивающихся экономик / И.В. Запатрина. – К. : Издательский центр Союза 

собственников жилья Украины, 2011 – 1перспективи52 с. 

112. Запатріна І.В. Проблеми розвитку державно-приватного 

партнерства в Україні як фактору макроекономічного зростання / І. В. 

Запатріна, Т. Б. Лебеда [Електронний ресурс] // Український центр сприяння 

розвитку публічно-приватного партнерства. – Режим доступу: 

http://ukrppp.com/uk. 

113. Запатріна І.В. Публічно-приватне партнерство в Україні: 

перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і 

надання публічних послуг / І. В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 

2010. – № 4. – С. 62–86. 

114. Запатріна І.В.- Розвиток системи державного капітального 

інвестування в Україні // Фінанси України. – 2009. – №4. – С. 53 – 64. 

115. Засимов Д.М. Государственно-частное партнерство как правовая 

форма участия институтов гражданского общества в реализации 

экономической функции Российского государства // Сборник материалов II 



356 

Всероссийской научно- практической конференции «Экономика и право» 

(27-29 апреля 2011 г., г. Москва). М., 2011. С. 38-43. 

116. Звіт Державного агентства автомобільних доріг України про 

виконання Державного бюджету України за 2014 рік. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.ukravtodor.gov.ua/diyalnist-golovnogo-

rozporyadnika-byudzhetnikhkoshtiv-zviti-pro-vikoristannya-

koshtiv/%D1%81_zvit-derzhavnogo-agentstva-avtomobilnikh-dorig-ukraini-pro-

vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2014-rik.html. 

117. Звіт Рахункової палати України за 2014 рік [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: http://www.ac-

rada.gov.ua/doccatalog/document/16747166/zvit_2014.pdf. 

118. Звонар В.П. Міжсекторне партнерство як механізм реалізації 

регіональної соціальної політики: концепція для України: монографія / 

Віктор Павлович Звонар. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. 

– 300 с. 

119. Звонар В.П. Особливості реалізації в Україні соціального 

замовлення як моделі державно-приватного партнерства (на матеріалах 

Волинської області) [Текст] / В.П. Звонар // Проблемы повышения 

эффективности функционирования предприятий различных форм 

собственности. – Донецк, 2009. – Вып. 2. – Т. 1. – С. 117–128. 

120. Зельднер А.Г. Концептуальные основы становления и 

функционирования государственно-частного партнерства [Текст] / А.Г. 

Зельднер. – М. : Институт экономики РАН, 2010. – 38 с. 

121. Злобіна О. Громадянський простір України : ступінь 

ідентифікації та чинники консолідації / О.Злобіна, О.Резнік // Соціологія : 

теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2. – С.177-194. 

122. Знаменський Г. Державно-приватне партнерство: укр. в-т / Г. 

Знаменський // Юрид. вісн. України. - 2009. - № 39 (743) [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/?jid=344. 



357 

123. Институциональная экономика: учебное пособие / Под рук. акад. 

Д. С. Львова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 318 с. 

124. Исаев П.В. Общественное участие в бюджетном процессе: сб. ст. 

/ П. В. Исаев, Т. А. Бородина, Ю. А. Бойко. – Ярославль : Нюанс, 2002. – 140 

с. 

125. Ицкович Г. Тройная спираль. Университеты - предприятия - 

государство. Инновации в действии : пер. с англ. / Г. Ицкович ; ред. пер., 

предисл. А. Ф. Уваров. – Томск : ТУСУР, 2010. - 237 с. 

126. Ілларіонов О.Ю. Проблеми правового регулювання 

господарською діяльністю Державно-приватне партнерство у вугільній 

галузі України: господарсько-правовий аспект / О.Ю. Ілларіонов, І.С. 

Склярук // Вісник ІЕПД НАН України. – 2011.- № 1. -С.104-111. 

127. Інноваційна стратегія українських реформ: Колективна 

монографія/ [Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П.] 

– К. : Знання України, 2002. – 336с. 

128. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах 

державно-управлінських реформ: наук. розробка / авт. кол.: І.В. Козюра, А. 

О. Краснейчук, Ю.Г. Іванченко та ін. – К. : НАДУ, 2012. – 60 с. 

129. Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів 

(методологія і механізми) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; 

наук. ред. д. е. н., проф. П.Ю. Бєлєнький. – Львів, 2002. – 308 с. 

130. Каталан P. Роль политики в использовании природных ресурсов 

и развитие экономических систем: опыт Чили и Финляндии / Школа 

Государственной политики, Технологический институт штата Джорджия, 

Атланта, США. 2007. – 108 с. 

131. Качала Т.М. Розвиток державно-приватного партнерства в 

житлово-комунальному господарстві регіонів: проблеми та перспективи / Т. 

М. Качала // Формування ринкової економіки [Електронний ресурс] : наук. 

зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – 2010. – Вип. – 23. – С. 217–223. 



358 

132. Кваша С.М. Рекомендації щодо можливості функціонування 

механізму державно-приватного партнерства у рибній галузі [Текст] / С.М. 

Кваша, Н.М. Вдовенко. – К. : Вітас-ЛТД, 2013. – 69, [1] с. : іл., табл. 

133. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. 

Избранное / Дж.Кейнс; вступ. статья Н.А.Макашевой. – М. : Эксмо, 2007. – 

960 с. – (Антология экономической мысли). 

134. Клинова М. Глобализация и инфраструктура: новые тенеденции 

во взаимоотношениях государства и бизнеса // Вопросы экономики. – 2008. – 

№ 8. – С. 78-90. 

135. Кнюпфер В. Государственно-частные партнерства (ГЧП) в 

контексте использования современных форм управления комплексами 

недвижимости [Електронний ресурс] / В. Кнюпфер. - Режим доступу: 

http://www.duma.gov.ru. 

136. Коддингтон А. Кейнсианская экономическая теория: в поисках 

главных принципов [Текст] / А. Коддингтон // Истоки. – М. : Высшая школа 

экономики, 1998. – Вып. 3. – с. 338. 

137. Колот А.М. Соціальна згуртованість суспільства як доктрина: 

основні засади, причини актуалізації, складові розвитку // Економічна 

теорія.– 2010.– №1. – С.18-28. 

138. Конституція України [Текст] // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

139. Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні /схвалено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333р. - [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-

%D1%80???history=0&sample=121&ref=0. 

140. Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні 

2012-2017 роки - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ppp-

ukraine.org/wp-content/uploads/2015/03/PPP-Development-Concept-2012-

2017.pdf. 



359 

141. Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку 

громадянського суспільства : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.11.2007 №1035-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

www.kmu.gov.ua. 

142. «Концепції розвитку національної інноваційної системи», 

затвердженої розпорядженням Кабміну України № 680-р від 17.06.2009 р. -

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 680-р. - 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80. 

143. Котов Е.В. Государственно-частное партнерство: теоретико-

методологические проблемы трактовки и содержания // Економічний вісник 

Донбасу. – № 1 (31), 2013. – С. 25-35. 

144. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж.Коулман 

// Общественные науки и современность. — 2010. — № 3. — С. 122—139. 

145. Кривуц Ю.Н. Физиократы о свободе торговли и конкуренции // 

Вісник ХНУ. — 2011. — № 943: Серія: Економічна. — - С. 189-195. 

146. Кришталь Т.М. Державно-приватне партнерство як основний 

механізм розвитку інфраструктури регіону [Електронний ресурс] / Т. М. 

Кришталь // Сталий розвиток економіки . – 2013. – № 3. – С. 137-141. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2013_3_31.pdf. 

147. Кузьминов Я. Институты: от заимствования к выращиванию / Я. 

Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2005. – 

№ 5. – С. 5–24. 

148. Куц Д. Публічно-приватне партнерство - економічна модель, 

коли всі у виграші Д. Куц- [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://rbn.cc/ua/analytics/3944-publichno-pryvatne-partnerstvo-ekonomichna-

model-koly-vsi-v-vygrashi???history=0&sample=311&ref=0. 

149. Лебедева Н.А. Перспективы развития частно–государственного–

партнерства Н.А. Лебедева// Наука и образование. Межвузовский сборник 

научных трудов «Економика и управление». – 2005.– №2 – С. 91 – 96. 



360 

150. Лендьел Μ.Ο. Громадянське та локальне: сучасні інтерпретації 

функціонування громадянського суспільства на місцевому рівні // Наукові 

записки НаУКМА. - 2007. Т. 69: Політичні науки - С. 59-64. 

151. Малиш Н.А. Особливості реалізації механізму державно-

приватного партнерства в транспортній сфері України [Текст] / Н. А. Малиш 

// Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – К., 2012. – 

Вип. 1. – С. 93–101. 

152. Малишко О.В. Залучення європейських інвестицій в концесійні 

угоди в Україні / О. В. Малишко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 

4 (22). – С. 164 – 170. 

153. Маліновська О.Я. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: 

етапи становлення / О. Я. Маліновська // Науковий вісник НЛТУ України. – 

2008. – Вип. 18.6. – С. 200 – 204. 

154. Малышев А.И. Экономика автомобильного транспорта / А.И. 

Малышев. – М. : Транспорт, 1983. – 336 с. 

155. Мамутов В.К. Принципы и методы правового регулирования 

хозяйственной деятельности / В.К. Мамутов // Хозяйственное право : 

учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др. ; под ред. В.К. 

Мамутова. - Гл. 1, § 1. - Киев : ЮринкомИнтер, 2002. - С. 32. 

156. Международные транспортные коридоры Украины: сети и 

моделирование / А.А. Бакаев, С.И. Пирожков, В.Л. Ревенко, Л.А. Бакаев, 

Ю.А. Кутах. – В 2 т. – К. : КУЭТТ, 2003. – T.l. Наземные виды транспорта. – 

518 c. 

157. Мельничук В. Тенденції економіки з початку кризи / В. 

Мельничук, Ю. Осипов // Урядовий кур'єр. — 2009. — 3 квітня. — С. 6. 

158. Механізми підвищення ефективності діяльності органів 

державного управління на регіональному рівні : Монографія / Г.І. Мостовий, 

О.Ю. Амосов, А.О. Дегтяр та інш. : За заг. ред. проф. Г.І. Мостового. – 

Харків : Вид-во ХаРІНАДУ «Магістр», 2004. – 208 с. 

159. Микитенко В.В Алимов О.М. Домінанти розбудови в Україні 

економіки інноваційно-інформаційного типу /., О.М. Алимов // Український 



361 

соціум: наука — освіта — виробництво: Зб. наук. пр. / [А.О. Пінчук, 

С.М.Шкарлет, В.Ю. Худолей та ін. ]; за ред. д.е.н., проф. В.В.Микитенко. — 

Вип. 6. — Київ, МНТУ ім. акад. Ю. Бугая та Центру перспективних 

соціальних досліджень НАН України і Міністерства соціальної політики 

України, 2013. — 155 с. 

160. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: 

монографія / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с. 

161. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: 

інформація щодо стану здійснення державно-приватного партнерства 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f-4660-

b7d5-

1acdf35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerzhavnoprivatnogoPa

rtnerstva. 

162. Міністерство інфраструктури України: дорожні інфраструктурні 

проекти [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://mtu.gov.ua/content/dorozhni-infrastrukturni-proekti.html. 

163. Міщук О.В. Державно-приватне партнерство як інститут 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України 

[Електронний ресурс] / О. В. Міщук // Інноваційна економіка . – 2013. – № 6. 

– С. 37-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_6_10.pdf. 

164. Мортіков В. Контракти: економіко-правові аспекти / В. Мортіков 

// Економіка України. – 2004. – № 3. – С.43–46. 

165. Мостепанюк А.В. Світовий досвід реалізації проектів державно-

приватного партнерства [Текст] / А.В. Мостепанюк // Економіка та держава. 

– 2011. – № 11. – С. 82–85. 

166. Мостепанюк А.В. Розвиток державно-приватного партнерства в 

трансформаційній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / А.В. Мостепанюк ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. 

– 20 с. : іл., табл. 



362 

167. Мусис Н. Все про спільні політики  вропейського Союзу / Н. 

Мусис; пер. з англ. – К. : К.І.С., 2005. – 466 с. 

168. Мущинська Н.Ю. Публічно-приватне партнерство як інструмент 

сталого регіонального розвитку / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное 

хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып. 90. – Х. : Техніка, 2010 – С.162-166. 

169. Надолішній П. І. Інститут публічно-приватного партнерства в 

Україні: роль публічної влади і умови становлення [Текст] / П. І. Надолішній 

// Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика. – Одеса, 2011. – Т. 

2. – С. 70–72. 

170. Надолішній П. Публічно-приватне партнерство: регіональний 

вимір / П. Надолішній, Н. Оніщенко // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ/ [голов. ред. М. М. Іжа]. – Одеса, 

2012. – Вип. 1 (49). – С. 115-119. 

171. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

―Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства‖ від 27.02.2012 р. № 255 [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: http://investukraine.com. 

172. «Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки», схвалена Указом Президента 

України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 

26.02.2016 р. № 68/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/68/2016???history=0&sample=21&ref=0. 

173. Нестеренко А.Н. Экономика и институциональная теория / А. Н. 

Нестеренко; отв. ред. акад. Л. И. Абалкин. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 

416 с. 

174. Новаченко Т.В. Державне та приватне партнерство: український 

та міжнародний досвід: навч.-метод. матеріали / Т. В. Новаченко, Н. В. 

Піроженко. – К. : НАДУ, 2013. – 48 с. 

175. Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / Под ред. 

В. Л. Иноземцева. – М. : Академия, 1999. – 196 с. 



363 

176. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики / Д. Норт; пер. с англ. А. Н. Нестеренко; 

предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. — М. : Фонд экономической книги 

―Начала‖, 1997. – 180 с. 

177. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое 

введение / Д. Норт // Тезис. – 1993. – Т. 1, вып. 2. – С. 73. 

178. Ободець Я.В. Шляхи удосконалення діяльності органів місцевого 

самоврядування на засадах державно-приватного партнерства [Текст] / Я.В. 

Ободець // Держава та регіони. – 2012. – № 2. – С. 174–177. – (Сер.: Держ. 

управління). 

179. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие / 

А.Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 416 с. 

180. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: 

трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: монографія / Кол. 

авт.; за ред. д. е. н., проф. А.Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 

2003. – 608 с. 

181. Павлов В.І. Державно-приватне партнерство як механізм 

активізації інноваційної діяльності України [Текст] / В.І. Павлов // Проблеми 

і перспективи інноваційного розвитку економіки України. – Д., 2011. – Т. 1. – 

С. 15–17. 

182. Павліха Н.В. Модернізація транспортних коридорів в умовах 

економічної нестабільності / Н.В. Павліха, П.В. Кузьмін // Збірник наукових 

праць Національного університету державної податкової служби України. – 

2011. – № 1. – С. 404 – 417. 

183. Павлюк К.В. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері 

житлово-комунального господарства в Україні / К.В. Павлюк, О.В.Степанова 

// Фінанси України. – 2011. № 2 – С. 43-55. 

184. Павлюк K., Павлюк С. Сутність і роль державно-приватного 

партнерства в соціально-економічному розвитку держави // [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/02.pdlj!. 



364 

185. Папп Н.В. Інструменти державно приватного партнерства / Н.В. 

Папп // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий 

журнал – 2010. – С. 109. 

186. Пахомова Т.І. Щодо проблеми механізмів реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства на регіональному рівні / Т.І. Пахомова // 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління: 

матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 25 жовт. 

2013 р. / [ред. кол.: М.М. Іжа та ін.]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – С. 54-55. 

187. Пашкевич О. Модели социальной политики в современном 

обществе: одна, две или больше? / О.Пашкевич // Профспілки України. – 

2007. – № 3. – С.19-23. 

188. Пельтек Л.В. Розвиток регіональної промислової політики 

держави : теорія, методологія, механізми : [монографія] / Л.В. Пельтек. –

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 268 с. 

189. Пильтяй О.В. Державний сектор економіки: теорія, методологія, 

управління розвитком: Монографія. - К. : КНТЕУ, 2010. - 392 с. 

190. Пильтяй О.В. Рівень економічного розвитку та пріоритети 

публічно-приватного партнерства [Текст] / О. В. Пильтяй // Демографія та 

соціальна економіка. – 2012. – № 1. – С. 165–176. 

191. Пильтяй О. Фінансовий інструментарій державної підтримки 

публічно-приватного партнерства / О. Пильтяй // Вісник КНТЕУ. – 2012. - 

№1. – С.77-89. 

192. Пильтяй О. Фінансові механізми публічно-приватного 

партнерства / О. Пильтяй // Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету. – 2012. – № 3. – С. 63–74. 

193. "Питання реалізації інфраструктурних проектів у сфері 

транспорту" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2013 № 

563р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-2013-%D1%80/paran10#n10. 



365 

194. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного 

партнерства: Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу /С. 

Грищенко – К., ФОП Москаленко О.М., 2011. – 140 с. 

195. Пільщиков А.В. Державно-приватне партнерство: переваги та 

недоліки [Текст] / А.В. Пільщиков // Сучасна регіональна політика: освіта, 

наука, практика. – Одеса, 2011. – Т. 2. – С. 89–91. 

196. Поважний О.С. Методологічна складова механізмів державного 

управління інноваційним розвитком економіки / О.С. Поважний, С.С. 

Степанчук, В.В. Попов / Фінансовий механізм державного управління 

економікою України: Зб. наук. праць Донецького державного університету 

управління. – Донецьк, 2006. – Т.VII, вип. 73, серія «Державне управління». – 

С.15-27. 

197. Політична система і громадянське суспільство :  вропейські і 

українські реалії : Монографія / За заг. ред. д.і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К. 

: НІСД, 2007. – 396 с. 

198. Полякова О.М. Державно-приватне партнерство в Україні: 

проблеми становлення // Коммунальное тепло заб городов: Науч.-техн. Сб. 

Вып.87. – К. : Техніка, 2009. – С.317-322. 

199. Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального 

розвитку /Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І./ За 

ред. Санжаровського І., Полянського Ю. – К. : К.І.С, 2007. – 80 с. 

200. Постанова Кабінету Міністрів України № 279 від 17.03.2011 р. 

«Про затвердження порядку надання державної підтримки здійснення 

державно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

201. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. N 

346. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/346-98-%D0%BF. 

202. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1998 р. N 

1621 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 липня 

1998 р. № 739"  // Урядовий кур'єр 1998, N203-204 від 22.10.98. 



366 

203. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 710 

«Про затвердження Державної програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування на 2007-2011 роки» - [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/710-2005-%D0%BF. 

204. Постанова КМУ від 11 квітня 2011 р. N 384 Деякі питання 

організації здійснення державно-приватного партнерства/ Офіційний вісник 

України від 22.04.2011 — 2011 р., № 28, стор. 74, стаття 1168, код акту 

55911/2011. 

205. Постанова КМУ від 16 вересня 2015 р. N 713 / Офіційний вісник 

України від 02.10.2015 — 2015 р., № 76, стор. 305, стаття 2515, код акту 

78704/2015. 

206. Прейгер Д. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті 

розбудови міжнародних транспортних коридорів / Д. Прейгер, І. Малярчук // 

Економіка України. - 2001. - № 6. - С. 20-28. 

207. Приходько В. П. Теоретичні основи взаємодії територіальних 

виробничих комплексів з державними інституціями: пріорітети забезпечення 

розвитку регіонів / В.П. Приходько // Ефективна економіка. – 2011. – № 5 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1114???history=0&pfid=1&sample

=69&ref=1. 

208. Програма розвитку державно-приватного партнерства – P3DP.- 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ppp-ukraine.org/en/. 

209. "Про затвердження проекту будівництва нової автомобільної 

дороги Львів - Краковець" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.06.2003 № 306р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.ukravtodor.gov.ua/zakonodavstvo-1/%D1%81_normativno-pravovi-

akti-shchodo-kontsesii-(postanovi-ta-rozporyadzhennya-kmu).html. 

210. Про концесію на будівництво та експлуатацію нової 

автомобільної дороги Львів-Краковець Президент України; Указ від 

04.07.1998 № 739/98 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/739/98. 



367 

211. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Указ 

Президента України від 31 травня 2011 р. № 634/2011 (зі змінами) // 

Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – стор. 20. – ст. 1666. 

212. "Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних 

доріг" Указ Президента України від 04.07.98 № 735/98 [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/735/98. 

213. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні, 

Варналій З.С., Геєць В.М., Кужель О.В., Лібанова Е.М., та ін. – К., 

Держкомпідприємництво, 2010. – 240с. 

214. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ 

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 // Верховна Рада України: 

офіц. веб-портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення 12.01.2016 р.). 

215. Про схвалення Концепції реформування державної політики в 

інноваційній сфері‖ № 691-р від 10.09.2012 року розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2012 р. № 691-р [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/691-2012-%D1%80. 

216. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного 

партнерства в Україні на 2013–2018 роки [Електронний ресурс]: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 739-р. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80. 

217. Рахункова палата України: бюлетень за матеріалами Звіту про 

результати аудиту використання коштів Державного бюджету України та 

кредитних ресурсів на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт 

автомобільних доріг загального користування державного значення - Київ: 

Рахункова палата України, 2008 // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/1257701?cat_id=412. 

218. Регіональна політика та механізми її реалізації / М.І. Долішній 

(ред.) : НАН України, Ін-т регіон. досліджень. – К. : Наукова думка, 2003. – 

504 с. 



368 

219. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-

економічного розвитку: монографія / За ред. З.С. Варналія. – К. : Знання 

України, 2005. – 498 с. 

220. Резниченко Н.В. Модели государственно-частного партнерства. 

Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 

―Менеджмент‖». Выпуск 4, 2010. – С.58 – 83. 

221. Рубвальтер Д.А., Руденский О.В. Финляндия: наука, технологии, 

инновации // Информационно-аналитический бюллетень. – М. : ЦИСН. - № 

4. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.csrs.ru. 

222. Савранский П.В. Государственно-частное партнерство в 

реализации перспективных направлений инновационного развития 

экономики России: автореферат диссертации на соискание степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05. – Краснодар, 2007. – 

20 с. 

223. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство в России и за 

рубежом: административно-правовое исследование: автореф. дис. доктора 

юрид. наук / Сазонов В.Е.; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». – М., 2013. – 57 с. 

224. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-

правовые, административно-правовые и финансово-правовые аспекты / 

Кафедра административного и финансового права Российского университета 

дружбы народов / Предисл. д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова. – М., 2012. – 492 с. 

225. Сатановська М.А. Державно-приватне партнерство як об‘єкт 

адміністративно-правового регулювання/ М.А. Сатановська // Jurnal uljuridic 

national: teorie şipractică. – 2014. – № 4 (8). – С. 65–71. 

226. Сильвестров С. Партнерство государства и частного сектора / С. 

Сильвестров // Экономика России: ХХІ век. – 2005. – № 18. – С. 27-33. 

227. Симак С.В. Развитие механизмов государственно-частного 

партнерства в отношениях собственности // Научно-теоретический и 

практический журнал: Уральскийнаучныйвестник (ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ 



369 

ЖАРШЫСЫ). –Республика Казахстан: г. Уральск: ТОО «Фирма Сервер + », 

2014. - № 1 (80). - С. 118-126. 

228. Симак С.В. Усовершенствование реализации государственно-

частного партнерства в системе государственного управления в рамках 

проектов національного развития/ С.В. Симак// Научно-теоретический и 

практический журнал: Современный научный вестник, Белгород.– 2013. – № 

14(153). – С.78-86. 

229. Сімак С.В.  Інституційний  розвиток  публічно-приватного  

партнерства:  теорія, методологія, механізми державного управління: 

Монографія / Сімак С.В. – Київ: АМУ, 2016. – 392 с. 

230. Сімак С.В. Засади інституційного забезпечення державного 

управління у сфері публічно-приватного партнерства в Україні // Наукові 

праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 255. Т. 267. Державне 

управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2016. – 146-152. 

231. Сімак С.В. Базові положення формування та розвитку механізмів 

взаємодії державного та приватного секторів в системі державного 

управління / С.В. Сімак// Державне управління та місцеве самоврядування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: збірник тез І міжнародної 

науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2013 р. – Рівне : НУВГП, 2013. 

– С.209-212. 

232. Сімак С.В. Визначення доцільності взаємодії державного та 

приватного секторів у системі державного управління / С.В. Сімак // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - № 12. – С. 120-123. 

233. Сімак С.В. Вплив системи містобудівного кадастру на розвиток 

інвестиційних процесів в Україні / С.В. Сімак // Інноваційні підходи та 

механізми державного та муніципального управління: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, частина 1, 12 квітня 2013 р. – 

Київ : АМУ, 2013. – С.42-47. 

234. Сімак С.В. Ефективність взаємодії державного та приватного 

секторів в системі державного управління / С.В. Сімак // Економіка і 

держава. – 2013. - № 11. – С. 108-112. 



370 

235. Сімак С.В. Інноваційні принципи реалізації державно-приватного 

партнерства на проектному рівні / С.В. Сімак // Інвестиції: практика та 

досвід. – 2014. - № 9. – С. 149-151. 

236. Сімак С.В. Інституційно-правові механізми державно-приватного 

партнерства при реалізації крупних стратегічних проектів / С.В. Сімак // 

Наукові розвідки з державного та муніципального управління Академії 

муніципального управління. Випуск 2/2014. - С. 135-143. 

237. Сімак С.В. Особливості взаємодії державного та приватного 

сектору в системі управління містобудівною діяльністю в Україні / С.В. 

Сімак // Науковий вісник Академії муніципального управління. серія 

«Управління». Випуск 3-4/2015. - С. 108-115. 

238. Сімак С.В. Особливості методології дослідження державного 

управління публічно- приватним партнерством на сучасному етапі розвитку 

України / С.В. Сімак // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 5. – С. 88-

92. 

239. Сімак С.В. Перспективні форми функціонування державно-

приватного партнерства / С.В. Сімак // Науковий вісник Академії 

муніципального управління. Cерія «Управління». Випуск 2/2014. - С. 130-

139. 

240. Сімак С.В. Реалізація взаємодії державного та приватного 

секторів у системі державного управління розвитком інфраструктурної 

сфери / С.В. Сімак // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - № 13. – С. 105-

108 

241. Сімак С.В. Реалізація системного підходу в дослідженні 

співпраці держави і бізнесу / С.В. Сімак // Модернізаційні процеси 

державного та муніципального управління: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, частина 2, 4 квітня 2014 р. – Київ : АМУ, 2014. – 

С.104-106. 

242. Сімак С.В. Реалізація соціально- економічних функцій в процесі 

взаємодії бізнесу і влади / С.В. Сімак// Тенденція розвитку національного та 

міжнародного бізнесу в ХХІ столітті: матеріали науково-практичної 



371 

конференції за міжнародної участі (Київ- впаторія, 25-26 квітня 2013 року). 

– Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – С.132-134. 

243. Сімак С.В. Світовий досвід організації державно-приватного 

партнерства / С.В. Сімак // Наукові праці Науково-методичний журнал 

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили комплексу «Києво-

Могилянська академія». серія «Державне управління». Випуск 223/2014 том 

235. - С. 88-94. 

244. Сімак С.В. Сутність та інструменти реалізації взаємодії держави 

та бізнесу // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : 

Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – Вип. 1 (44). – С. 135-141. 

245. Сімак С.В. Теоретичні засади формування взаємодії державного 

та приватного секторів в системі державного управління / С.В. Сімак // 

Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». 

Випуск 2/2013. - С. 213-221. 

246. Сімак С.В. Форми і моделі функціонування державно-приватного 

партнерства / С.В.Сімак// Наукові розвідки з державного та муніципального 

управління . Зб. наук. пр. – Вип. 1/2014.– К. : АМУ, 2014. – С. 105-114. 

247. Сімак С.В. Формування взаємодії державного та приватного 

секторів в системі державного управління розвитком інфраструктурної 

сфери / С.В. Сімак // Materialy IX mezinarodnivedecko – praktickaconference 

―Aplikovanevedeckenovinky – 2013‖/ - Dil 4. Ekonomickevedy. Administrativa: 

Praha. PublishingHouse ―Education and Science‖ s.r.o - pp. 74-76. 

248. Сімак С.В. Формування та розвиток механізмів взаємодії 

державного та приватного секторів у системі державного управління / С.В. 

Сімак // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - № 17. – С. 144-148. 

249. Сімак С.В. Поняття публічно-приватного партнерства у контексті 

сучасного етапу соціально-економічного розвитку України / С.В. Сімак// 

Наукові розвідки з державного та муніципального управління . Зб. наук. пр. – 

Вип. 1/2016.– К.: АМУ, 2016. – С. 78-88. 

250. Сімак С.В. Інституційні основи дослідження механізмів взаємодії 

громадянського суспільства, влади та бізнесу [Електронний ресурс] 



372 

/С.В.Сімак//Державне управління: удосконалення та розвиток.– 2016. - № 4. 

– Режим доступу до журналу :http://www.by.nayka.com.ua 

251. Сімсон О. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері / 

О. Сімсон // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 4. - С. 222-

230. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_4_24. 

252. Сімсон О.Е. Правова модель державно-приватного партнерства 

як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній 

стратегії України: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.04, 12.00.03 / О.Е. 

Сімсон; Нац. юрид. ун- т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 42 с. 

253. Сімсон О.Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в 

інноваційній сфері: монографія / О.Е. Сімсон. – Х. : Право, 2013. – 448 с. 

254. Сімсон О.Е. Правова природа відносин державно-приватного 

партнерства в інноваційній сфері / О.Е. Сімсон // Вісник Академії правових 

наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2012. – № 1. – С. 233–241. 

255. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов 

/А Смит; [пер. с англ.; предисл. В.С.Афанасьева]. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с. 

– (Антология экономической мысли). 

256. Собкевич О.В. Механізми ефективного використання та розвитку 

потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України /Собкевич О.В., 

Михайличенко К.М.,  мельянова О.Ю.; – К. : НІСД, 2014. – 60 с. 

257. Социальная ответственность компании: практическая польза для 

бизнеса: метод. рук. – М. : Ассоц. Менеджеров. – 2002. – 17 с. 

258. Спілка кооператорів та підприємців України [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.skpu.ecosvit.org/. 

259. Спілка орендарів і підприємців України [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://sopu.org/abou_page/. 

260. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж.Е. Стігліц; пер. 

з англ. А. Олійник, Р. Сільський. – К. : Основи, 1998. – 854 с. 



373 

261. Стратегія соціально–економічного розвитку регіону: 

Монографія/ М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Н.В. Вишневська, Ю.М. Хвесик. – 

К. : Кондор, 2010. – 376с. 

262. Структурные реформы: международный подход, институты, 

стратегия для Украины: монография / А.И. Амоша, С.С. Аптекарь, М.Г. 

Белопольский, С.И. Юрий и др. Институт экономики промышленности НАН 

Украины. – Тернополь : Экономическая мысль, 2011. – 848 с. 

263. Сунгуров А. Об экспертах и самоорганизации структур 

гражданского общества / А. Сунгуров // Гражданский форум. Год спустя. – 

М. : CAF Россия, 2003. – С. 37–41. 

264. Тараненко І.В. Державно-приватне партнерство в інноваційній 

сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / І.В. Тараненко, 

О.В. Охінько // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного 

форуму: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2011. 

– №1 (4).– С. 376–386. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://old.duep.edu/res/files/2113/Taranenko.doc. 

265. Татаркин А.И. Теоретические основы государственно-частного 

партнерства [Текст] / А.И. Татаркин, О.А. Романова, Ю.Г. Лаврикова // 

Бизнес, менеджмент, право. – 2005. – № 1. – С. 16-25. 

266. Транспортна стратегія України на період до 2020 року 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. N 2174-р 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://new.mtu.gov.ua/files/transport_strategy_ua.pdf. 

267. Тринчук С.В. Зарубіжний досвід партнерських відносин держави 

і бізнесу / С.В. Тринчук // Менеджер. - 2010. - № 3 (53). - С. 86-96. 

268. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер 

[Пер. с англ. М.В.Аракова и Н.В.Малыхиной]; Под ред. Е.Л.Вартановой. – М. 

: Аспект Пресс, 2004. – 400 с. 

269. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, 

рынки, «отношенческая» контрактация / Научное редактирование и 

вступительная статья В.С. Катькало; пер. с англ. Ю.Е. Благова, В.С. 



374 

Катькало, Д.С. Славнова, Ю.В. Федотова, Н.Н. Цытович. – СПб. : Лениздат; 

СЕV Ргеss, 1996. – 702 с. 

270. Узунов Ф.В. Управління розвитком державно-приватного 

партнерства у реальному секторі: на прикладі туристичної галузі України 

[Текст] / Ф.В. Узунов // Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 124-126. 

271. Узунов Ф.В. Види взаємодії бізнесу з органами державної влади 

та управління / Ф. Узунов // Державне управління: удосконалення та 

розвиток. - 2013. - № 8. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=611. 

272. Узунов Ф.В. Реалізація функцій бізнесу і держави як об'єктивна 

основа існування партнерських відносин / Ф. Узунов // Інвестиції: практика 

та досвід. - 2013. - № 22. – С. 113-115.- [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=70901. 

273. Узунов Ф.В. Механізм інвестиційного партнерства держави та 

приватного сектора / Ф. Узунов // Руснаука-Госуправление. - 2013. - № 23. - 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Gosupravlenie/3_143386.doc.htm???hist

ory=0&sample=1&ref=2. 

274. Узунов Ф.В. Реалізація функцій бізнесу і держави як необхідна 

умова тісної взаємодії між ними / Ф. Узунов // - 2013. - [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=70901. 

275. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 

роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти (версія для 

обговорення) / наук. ке- рівник проекту акад. НАН України М. З. 

Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інсти- тут»; Інститут 

прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий 

центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – Київ : НТУУ «КПІ», 

2015. – 36 с. 



375 

276. Фрис Р. Сучасні аспекти взаємодії державного регіонального 

управління з органами місцевого самоврядування / Р. Фрис, В. Копитко// 

Регіональна економіка. — 2011. — №1. — С. 119—126. 

277. Хананашвили Н.Л. Альманах. Межсекторные взаимодействия 

(методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). 

Настольная Книга – 2002 / под общ. ред. Н.Л. Хананашвили. – М. : Фонд 

„НАН‖, 2002. – 368 с. 

278. Хмельников А. Напрями вдосконалення управління економічною 

сферою регіону / А. Хмельников// Актуальні проблеми державного 

управління. — 2006. — Вип. 2. — С. 122—128. 

279. Хрестоматия по экономической теории [Текст] / [сост. Е. Ф. 

Борисов]. – М. : Юристъ, 2000. – 536 с. 

280. Цвєтков В.В. Демократія. Управління. Бюрократія: в контексті 

модернізації українського суспільства: монографія / В.В. Цвєтков, В.П. 

Горбатенко. — К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

2001., 248 с. 

281. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 

2003. – № 40 – 44. 

282. Циганкова М.О. Формування інвестиційного партнерства 

держави та бізнесу в Україні.// Економіст. 2006. - №10. – С. 50-53. 

283. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: навчальний посібник / 

Т.М. Циганкова, Т.Ф. Гордєєва. – Київ : КНЕУ, 2001. – 340 с. 

284. Чередниченко Г.А. Розвиток державно-приватного партнерства 

як фактор формування соціального капіталу в Україні / Г.А. Чередниченко // 

Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот: 

збірник матеріалів ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (21 - 

28 квітня 2011 р., м. Лондон і м. Київ). – Одеса : InPress, 2011. – С. 116-119. – 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/486. 

285. Чумаченко Н. Трансформация экономики Украины: 

конструктивные подходы/ Н. Чумаченко, Ю. Лысенко// Экономика Украины. 

– 2000. – №7. – С. 90 – 91. 



376 

286. Шамхалов, Ф.И. Философия бизнеса / Ф.И. Шамхалов  – М. : 

Экономика, 2010. – 381 с. 

287. Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства 

государства и частного сектора // Мир перемен. − 2004. − №2. − С.13. 

288. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория / 

А.Е. Шаститко; 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономический факультет 

МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с. 

289. Шевченко Б. Проблеми становлення державно-приватного 

партнерства: вітчизняна специфіка [Текст] / Б. Шевченко // Зб. наук. праць 

викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного 

факультету. – Полтава, 2012. – С. 281–283. 

290. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: за і проти / 

П.І. Шилепницький // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: 

Зб. наук. праць; Луцький національний технічний університет. – Вип. 7 (26). 

– Ч. 3. – Луцьк, 2010. – С. 357-368. 

291. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство як 

інноваційний підхід до розвитку інфраструктури регіону / П.І. 

Шилепницький // Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за 

період незалежності України: монографія / За заг. ред. д. е. н., проф. В.В. 

Прядка. – Чернівці : БДФА, 2011. – С. 273 – 289. 

292. Шилепницький П.І. Дослідження природи державно-приватного 

партнерства / П.І. Шилепницький // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 

187 – 194. 

293. Шилепницький П.І. Розвиток інституту державно-приватного 

партнерства в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора екон. наук : спец. 08.00.03 / П.І. Шилепницький. – Львів, 2013. – 40 

с. 

294. Шилепницький П.І. Характеристика ефективності державно-

приватного партнерства / П.І. Шилепницький // Ефективна економіка. – 2015. 

– № 10. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4370&p=1. 



377 

295. Шляхи формування та розвитку самодостатніх суб‘єктів 

муніципального руху: європейські виміри та орієнтири: монографія / О.М. 

Кондрашов, Т.В. Іванова, О.І. Дацій, І.О. Драган, Я.Ф. Жовнірчик, Н.В. Дацій 

, М.В. Кондрашова, І.В. Драган; за заг. ред. О.М. Кондрашова. – Миколаїв : 

 мельянова Т.В., 2013. – 352 с. 

296. Щупленков О.В., Щупленков Н.О. Проблемы взаимодействия 

гражданского общества и государства в современной России // NB: Вопросы 

права и политики. – 2013. – № 4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://enotabene.ru/lr/article_585.html. 

297. Юрах В. Меркантилізм в історіографії розвитку теорій інвестицій 

та інвестиційної діяльності // Наукові записки. — Кіровоград, 2010. — Вип. 

13. — С. 319. 

298. Юридический словарь. 2000 // [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14116. 

299. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, 

теория, принципы, механизмы: монография / В. Якимец. – Москва : Изд-во 

ИСА- РАН, 2004. – 384 с. 

300. Яковлев П.А. Государственно-частное партнерство: анализ 

международного опыта и перспектив / П.А. Яковлев // Коммунальное 

хозяйство городов: научно-технический сборник. – К. : Техника – 2010. - № 

92. – С. 323-331. 

301. Якубовський О.П. Державна влада і громадянське суспільство: 

система взаємодії: монографія / О.П. Якубовський, Т.О. Бутирська. — Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2004. — 196 с. 

302. Якунин В.И. Партнерство в механизме государственного 

управления / В.И. Якунин // Социс. — 2007. — № 2. — С. 58—68. 

303. Ярема В.І. Деякі аспекти модернізації господарського 

законодавства України : зб. конф. – Сладковічово : Вишеградський 

університет, 2007. – 237 с. 



378 

304. Ястребов O.A. Исследование зарубежного опыта организации 

государственно-частного партнерства /O.A. Ястребов; Вестн. ИНЖЭКОНА. - 

СПб., 2011.-№3.-С. 450-453. 

305. Abednego M.P. Good project governance for proper risk allocation in 

public – private partnership in Indonesia [Text] / M.P. Abednego, S.O. Ogunlana // 

International Journal of Project Management. – 2006. – Vol. 24. – pр. 622–634. 

306. Albert N. Public [Text] / Albert N. Link ; Private Partnerships 

Innovation Strategiesand Policy Alternatives. — N.-Y. : Springer Science + 

Business Media, Inc., 2006. — P. 2. 

307. Allard G. Public-Private Partnerships In Spain: Lessons And 

Opportunities / G. Allard, A. Trabant // International Business & Economics 

Research Journal. – 2008. – February, Vol. 7, №2. – pp. 1 – 24. 

308. Ball R,, Heafey М., King D. The Private Finance Initiative and Public 

Sector Finance. // Environment and Planning: Government and Policy 2002, Vol. 

20(1). – pp. 57-74. 

309. Basanes F., Willig R. Second Generation Reforms in Infrastructure 

Services. - Washington D.C.:Inter-American Development Bank, 2002. – 368 p. 

310. Besley, T. & Ghatak, M., (2001), ‗Government Versus Private 

Ownership of Public Goods‘, The Quarterly Journal of Economics, November, pp. 

1343-1372. 

311. Bing L. The allocation of risk in PPP/PFI construction projects in the 

UK [Text] / L. Bing, A. Akintoye, P. Edwards, C. Hardcastle // International 

Journal of Project Management. – 2005. – № 23. – pр. 25–35. 

312. Blondal J.R. International Experience Using Outsourcing, Public 

Private Partnerships and Vouchers. - Arlington VA: IMB Centre for the Business 

of Government, 2005. – 48. 

313. Bloomfield P. The Challenging Business of Long-Term Public-

Private Partnerships: Reflection on Local Experience [Text] / P. Bloomfield // 

Public Administration Review. – 2006. – Vol. 66. – № 3. – pр. 400–411. 

314. Boeuf P. Public-private partnerships for transport infrastructure 

projects / Transport infrastructure development for a wider Europe: Seminar 



379 

(Paris, 27-28.11.2003). - Paris, 2003. - 22 p. Retrieved from 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan013149.pdf. 

315. Bovaird, T. 2004. Public-Private Partnerships: from Contested 

Concepts to Prevalent Practice. International Review of Administrative Sciences, 

71(2), pp. 199-215. 

316. Boyer, R. & Hollingsworth, J. R., (1997), ‗From National 

Embeddedness to Spatial and Institutional Nestedness‘, in J.R. Hollingsworth & R. 

Boyer, eds, Contemporary Capitalism, The Embeddedness of Institutions, 

(Cambridge: Cambridge University Press). 

317. Brinkerhoff D. W. Public Private Partnerships: Perspectives on 

Purposes, Publicness, and Good Governance [Text] / D.W. Brinkerhoff, J.M. 

Brinkerhoff // Public Administration and Development. – 2011. – Vol. 31. – Issue 

1. – pp. 2–14. 

318. Brinkerhoff D. W. Partnerships between International Donors and 

Non-Government Development Organizations: Opportunities and Constrains 

[Text] / D.W. Brinkerhoff, J.M. Brinkerhoff // International Review of 

Administrative Sciences. – 2004. – Vol. 70. – № 2. – pр 253–270. 

319. Canada Strategic Infrastructure Fund Act // Statutes of Canada. – 

27.03.2002. Retrieved from http://lois-laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-10.3/page-

1.html#docCont. 

320. Canadian Council for Public-Private Partnerships» Retrieved from 

http://www.pppcouncil.ca. 

321. Canadian PPP Project Directory: Selected Public-Private Partnerships 

Across Canada / Canadian Council for Public-Private Partnerships. – Toronto 

(Ontario, Canada), 2006. 

322. Case Studies of Transportation Public-Private Partner ship saround 

the World: Final Report, July 7, 2007 / AECOM Consult Team; Officeof 

Policyand GovernmentalAffairs. - Arlington (Virginia, USA), 2007. - 158 p. 

Retrieved from 

http://www.fhwa.dot.gov/ipd/pdfs/int_ppp_case_studies_final_report_7-7-07.pdf. 



380 

323. Centro Español de excelencia y conocimiento de la colaboración 

público privada» Retrieved from http://www.cecopp.com. 

324. China Research Center of Public Policy (CRCPP). The Organization 

// Retrieved from http://www.ceauk.org.uk/crcpp-job-details-1.pdf. 

325. Collin S. The Propensity, Persistence and Performance of Public-

Private Partnerships in Sweden [Text] / S. Collin, L. Hansson // Public-Private 

Partnerships: Theory and Practice in International Perspective / [S.P. Osborne 

(ed.)]. – London : Routledge, 2000. – pр. 201–219. 

326. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2015): The Global 

Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, 

Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. Retrieved from 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf. 

327. Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project 

Finance, PPP Projects and Risk [Text] / J. Delmon. – [2nd ed.]. – Alphen Aan Den 

Rijn : Kluwer Law International, 2009. 

328. Dewatripont M. Public-private partnerships: contrac design and risk 

transfer [Text] / M. Dewatripont, P. Legros // European Investment Bank (EIB) 

Papers. – 2005. – Vol. 10. – No. 1. – pр. 120–145. 

329. Elsner B. Austria // PPP in Europe. – London: CMS Legal Services 

EEIG, 2010. – 154 p. – pp. 5–8. 

330. ERAWATCH. Retrieved from 

http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm. 

331. Erlach P. Public Private Partnerships in Austria (Approaches on PPP 

in City and Regional Logistics in Austria) // Retrieved from 

http://www.bestufs.net/download/Workshops/BESTUFS_I/Malaga_Sep02/BESTU

FS_Malaga_Sep02_Dorner_Econsult_2.pdf. – 15.11.2002. – 12 p. 

332. Estache A., Juan E., Trujillo L. Public-Private Partnershipsin 

Transport // Policy Research Working Paper № 4436 / The World Bank, 

Sustainable Development Vice-Presidency, 2007, December. - 26 p. Retrieved 

from http://www-



381 

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/12/12/000158349

_20071212085739/Rendered/PDF/wps4436.pdf. 

333. European PPP Expertise Centre Retrieved from 

http://www.eib.org/epec/. 

334. Farrugia C., Reynolds T., Orr R.J. Public-Private Partnership 

Agencies: A Global Perspective / Collaboratory for Research on Global Projects / 

Working Paper № 39. – Stanford (CA, USA), 2008. – 43 p. Retrieved from 

http://www.nawc.org/uploads/documents-and-

publications/documents/document_02445830-0b21-4f61-8b65-bad5f5989467.pdf. 

335. Fischer K. Incentive and payment mechanisms as part of risk 

management in PPP contracts [Text] / K. Fischer, H.W. Alfen // Journal of 

Interdisciplinary Property Research. – 2009. – Vol. 1. – pр. 5–25. 

336. Gerrard M.B. Public-Private Partnerships: What Are Public-Private 

Partnerships, and How Do They Differ from Privatizations? [Text] / M.B. Gerrard 

// Finance & Development. – 2001. – Vol. 38. – № 3. – pр. 49–50. 

337. Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten 

Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für 

Öffentlich Private Partnerschaften, vom 01.09.2005 Retrieved from 

http://www.ppp.niedersachsen.de/servlets/download?C=13572616&L=20. 

338. Ghere R. Probing the Strategic Intricacies of Public-Private 

Partnership: The patent as a Comparative Reference [Text] / R. Ghere // Public 

Administration Review. – 2001. – № 4. – pр. 441–451. 

339. Glaister S. Past Abuses and Future Uses of Private Finance and Public 

Private Partnerships in Transport [Text] / S. Glaister // Public Money and 

Management. – 1999. – Vol. 19. – July–September. – № 3. – pр. 29–36. 

340. Global Water Fund Retrieved from 

http://www.globalwaterfund.com/#about-intro. 

341. Greve C. Public-Private Partnerships in Scandinavia [Text] / C. Greve 

// International Public Management Review. – 2003. – Vol. 4. – № 2. – pр. 59–69. 



382 

342. Grimsey D., Mervyn K.L. Evaluating the Risks of Public Private 

Partnerships for Infrastructure Projects// International Journal of Project 

Management, 2002. №20. – рp. 107-118. 

343. Grimsey D. Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution 

in Infrastructure Provision and Project Finance [Text] / D. Grimsey, M.K. Lewis. – 

Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd, 2004. 

344. Grout P. The Assessment: Financing and Managing Public Services 

[Text] / P. Grout, M. Stevens // Oxford Review of Economic Policy. – 2003. – № 

19. – pр. 215–234. 

345. Harris C. Private Participation in Infrastructure in Developing 

Countries: Trends, Impacts, and Policy Lessons. - Washington D.C.: The World 

Bank, 2003. – 47 p. 

346. Hart O. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks and 

Application to Public-Private Partnerships [Text] / O. Hart // The Economic 

Journal. – 2003. – Vol. 113. – № 486. – pр. 69–76. 

347. Hart O. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an 

Application to Public-Private Partnerships [Text] / O. Hart // The Economic 

Journal. – 2003. – № 113 : March. – pр. 69–76. 

348. Herbst I.: speech on the III Astana‘s Economic Forum, Kazakhstan, 

1–2 July, 2010. Retrieved from http://www.astanaforum.org. 

349. Hodge G.A., Greve C. Public Private Partnership: An International 

Performance Review //Public Administration Review, Vol.67, №3, 2007. - pp. 

545-558. 

350. Hodge G. International Handbook on Public-Private Partnerships 

[Text] /[G. Hodge, С. Greve & A. Boardman (eds.)]. –Cheltenham : Edward Elgar, 

2010. 

351. Hodge G. Public-Private Partnerships [Text] / G. Hodge, С. Greve // 

Public Administration Review. – 2007. – May/June. – № 67 (3). – pр. 545–558. 

352. Hodges and Dellacha, Unsolicited Infrastructure Proposals: How 

Some Countries Introduce Competition and Transparency An International 



383 

Experience Retrieved from 

http://web.worldbank.org/archive/website01021/WEB/IMAGES/417300UN.PDF. 

353. Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991 – Public 

Law № 102-240 Retrieved from http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/query/z?c102:H.R.2950.ENR. 

354. Iyer K. Hierarchical Structuring of Public Private Partnerships Risks 

Using Interpretative Structural Modeling [Text] / K. Iyer, M. Sagheer // Journal of 

Construction Engineering and Management. – 2010. – № 136 (2). – pр. 151–159. 

355. Joint Technology Initiatives. Public – Private Partnerships in EU 

Research / European Comission. European Communities. 2008 Retrieved from 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/jtis-brochure_en.pdf. 

356. Joop Koppenjan, Michael B. Charls, Neal Ryan Editorial. 2008. 

Managing competing public values in public infrastructure projects – Public 

Money & Management, 28(3), pp. 131-134. 

357. Klijn E.-H. Institutional and Strategic Barriers to Public-Private 

Partnership: An Analysis of Dutch Cases [Text] / E.-H. Klijn, G. Teisman // Public 

Money and Management. – 2003. – Vol. 23. – № 3. – pр. 137–146. 

358. Kouwenhoven V. Public-Private Partnership: A Model for the 

Management of Public-Private Cooperation [Text] / V. Kouwenhoven // Modern 

Governance – New Government Society Interactions / [Jan Kooiman (ed.)]. – 

London, 1993. 

359. Legatum Prosperity Index 2015 Retrieved from 

http://www.prosperity.com/#!/ranking. 

360. Liebenthal A., Feinstein O., Ingram G. Evaluation and Development: 

The Partnership Dimension New Brunswick and London: Transaction Publishers, 

2004. – рр.17-26. 

361. Liu Z., Yamamoto H. Public-Private Partnerships (PPPs) in China: 

Present Conditions, Trends, and Future Challenges // Interdisciplinary Information 

Sciences. – 2009. – Vol. 15. – № 2. – pp. 223–230. Retrieved from 

http://www.webssa.net/files/cas_ppp.pdf. 



384 

362. Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire 

des marchés publics et des concessions / Commission des Communautés 

Européennes. – Bruxelles, 2004. – 23 p. Retrieved from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0327:FIN:FR:PDF. 

363. Madhok, A., (2000), ‗Inter-firm Collaboration: Contractual and 

Capabilities-based Perspectives‘ in N. Foss & V. Mahnke eds, Competence, 

Governance and Entrepreneurship (Oxford: Oxford University Press). 

364. Main Functions of the NDRC / National Development and Reform 

Commission of the People's Republic of China Retrieved from 

http://en.ndrc.gov.cn/mfndrc/default.htm. 

365. March, J. G. & Olsen, J. P., (1983), The New Institutionalism: 

Organisational Factors in Political Life, The American Political Science Review, 

pp. 734-749. 

366. Mark H. Moore Creating Public Value Strategic Management in 

Government- Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995 - 402 p. 

367. Misra G. Public-private partnership in urban development [Text] / G. 

Misra. – New Delhi : Intellectual Book Corner, 1997. 

368. Montgomery Van Wart Changing Public Sector Values (Garland 

Reference Library of Social Science) - New York: Garland, 1998 – 328 p. 

369. National Development and Reform Commission of the People‘s 

Republic of China» Retrieved from http://en.ndrc.gov.cn. 

370. New Opportunities, Distinctive Features, and the Need for Good 

Governance. Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private 

Partnerships [Text]. – N. Y.; Geneva: United Nations, 2008. 

371. Nijkamp P. A Comparative Institutional Evaluation of Public Private 

Partnerships in Dutch Urban Land-Use and Revitalization Projects [Text] / P. 

Nijkamp, M. Van der Burch, G. Vidigni // Urban Studies. – 2002. – Vol. 39. – 

№ 10. – pр. 1865–1880. 

372. Norment R. An evolving environment for public private partnership in 

the US. Privatization and Public Private Partnership Review 2005/2006, 

Euromoney Yearbooks, UK, 2005. 



385 

373. Osborne S.P. (ed.) Public-Private Partnerships: Theory and Practice in 

International Perspective. - London: Routledge, 2000. – 368 p. 

374. Osborne S. Р. Managing Public-Private Partnerships for Public 

Services: An International Perspective / S. Р. Osborne. – L.: Routledge, 2000. — 

pp. 29–38. 

375. Paoletto G. Public Private Partnerships: An Overview of Cause and 

Effect [Text] / G. Paoletto // Public Private Partnerships in the Social Sector, 

Issues and Country Experiences in Asia and Pacific / [Yidan Wang (ed.)]. – Tokyo 

: ADBI Press, 2000. 

376. Peters, B. G., (1998), ‗With a Little Help From Our Friends‘: Public - 

Private Partnerships as Institutions and Instruments‘, in J. Pierre, ed, Partnerships 

in Urban Governance, (Basingstoke: Macmillan Press Ltd). 

377. Pierre, J. & Peters, B. G., (2000), Governance, Politics and the State, 

(Basingstoke: Macmillan Press Ltd). 

378. Public – Private Partnerships for research and innovation: An 

evaluation of Austrian Experience / P.: OECD. 2004 Retrieved from 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/25717078.pdf. 

379. Public – Private Partnerships for research and innovation: An 

evaluation of Australian Experience / P.: OECD. 2004 Retrieved from 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/16/25718007.pdf. 

380. Public – Private Partnerships for research and innovation: An 

evaluation of Dutch Experience / P.: OECD. 2004 Retrieved from 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/18/25717044.pdf. 

381. Renda A. Public-Private Partnerships: Models and Trends in the 

European Union [Text] / A. Renda, L. Schrefler. – The European Parliament, 

2005., pp. 65-67. 

382. Rhodes, R .A. W., (1997), Understanding Governance; Policy 

Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, (Buckingham: Open 

University Press). 

383. Riess A. Is the PPP model applicable across sectors? [Text] / A. Riess 

// EIB Papers. – 2005. – Vol. 10. – № 2. – pр. 10–30. 



386 

384. Searle J. R. What is institution? / J. R. Searle // Journal of Institutional 

Economics. – 2005. – № 1. – p. 1–22. 

385. Schneider A. L. Public-Private Partnerships in the US Prison System 

[Text] / A.L. Schneider // Public-Private Policy Partnerships / [еd. by P.V. 

Rosenau]. – Cambridge, MA : MIT Press, 2000. 

386. Shami P. Public private partnership impact of public financing on 

private sector institutions [Text] / P. Shami. – Islamabad : Academy of 

Educational Planning and Management, Ministry of Education, 2007. 

387. Shaoul  J. The Private Finance Initiative or the Public Funding of 

Private Profit [Text] / J. Shaoul // The Challenge of Public-Private Partnerships: 

Learning from International Experience / [G. Hodge, C. Greve (eds.)]. – 

Cheltenham : Edward Elgar, 2005. 

388. Slovak PPP Association Retrieved from http://www.asociaciappp.sk. 

389. Stoker, G., (1996), ‗Redefining Local Democracy‘, in L. Pratchett & 

D. Wilson, eds, Local Democracy and Local Government, (Basingstoke: 

Macmillan Press Ltd). 

390. The GAVI Alliance - Global Alliance for Vaccines and 

Immunisation). Retrieved from http://www.gavi.org/about. 

391. The Global Competitiveness Report 2015–2016: Full Data Edition is 

published by the World Economic Forum within the framework of the Global 

Competitiveness and Risks Team Retrieved from 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-

2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf. 

392. The Worldwide Governance Indicators (WGI) project». Retrieved 

from http://info.worldbank.org/governance/wgi/. 

393. Tolbert, P.S. & Zucker, L.G., (1999), ‗The Institutionalization of 

Institutional Theory‘, in S.R. Clegg & C. Hardy, eds, Studying Organisation-

Theory and Method, (London: SAGE Publications Ltd). 

394. Torres L. Public-private partnership and private finance initiatives in 

the EU and Spanish local governments [Text] / L. Torres, V. Pina // The European 

Accounting Review. – 2001. – № 10:3. – pр. 604–619. 



387 

395. Van Gestel, N., & Koppenjan, J., & Schrijver, I., & Van de Ven, A., 

& Veeneman, W. 2008. Managing Public Values in Public-Private Networks: A 

comparative Study on Innovative Public Infrastructure Projects - Public Money & 

Management, 28(3), pp. 139-145. 

396. Van Ham H., Koppenjan J. Building Public Private Partnerships: 

Assessing and Managing Risks in Port Development // Public Management 

Review, Vol.4, №1, 2001. - pp. 593-616. 

397. Veblen T. The Theory of Leisure Class. Economy of Institutions / T. 

Veblen. – N. Y., 1899. – P. 188. 

398. Vining A. Public-Private Partnerships in Canada. Theory and 

Evidence [Text] / A. Vining, A. Boardman // Canadian Public Administration. – 

2008. – № 51 (1). – March. pр. 9–44. 

399. Weihe G. Public-Private Partnerships, Addressing a Nebulous 

Concept. Working Paper № 16 [Text] / G. Weihe. – Copenhagen : International 

Center for Business and Politics, Copenhagen Business School, 2005. 

400. Wettenhall R. Public and Private in the New Public Management 

(NPM) State: Some Australian Reflections [Text] / R. Wettenhall // Public 

Administration and Policy. – 2001. – Vol. 10. – № 2. – pр. 11–47. 

401. Wettenhall R. A Genuine Public Private Partnership? // The 

International Journal of Public Sector Management, Vol.20, №5, 2007. – pp.392-

414. 

402. William A. T. Regional Governance: Contemporary Public Private 

Partnerships in the South [Text]: PhD Thesis / A.T. William; Virginia University 

of Commonwealth. – Richmond, 1997. 

403. Working Together for a Change: Government, Business and Civil 

Partnerships for Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean. -

Washington, D.C.: The World Bank, 1999. – 176 р. 

404. Worldbank Retrieved from http://ppi.worldbank.org/. 

405. World Bank Group (Україна Економічний огляд) Retrieved from 

http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine. 



388 

406. Yang Y. (ed.) Public Private Partnerships in the Social Sector - Issues 

and Country Experiences in Asia and the Pacific. – Asia Development Bank 

Institution, ABDI Policy Paper, №1, 2000. – 353 p. 



389 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 



390 

 

Додаток А 

 

Форма техніко - економічного обґрунтування 

здійснення державно-приватного партнерства 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

економічного розвитку 

і торгівлі України 

27.02.2012 № 255 

ФОРМА 

техніко - економічного обґрунтування здійснення державно- 

приватного партнерства 

 

1. Резюме, загальна характеристика здійснення державно - приватного 

партнерства (далі -ДПП). 

1.1. Передумови здійснення ДПП. 

1.2. Мета та проблеми, які повинні бути розв‘язані в результаті здійснення 

ДПП. 

1.3. Відповідність ознакам ДПП. 

1.4. Відповідність стратегічним пріоритетам розвитку держави / регіону. 

1.5. Об‘єкт ДПП. 

1.6. Учасники ДПП (опис приватного партнера, сфери його діяльності, 

перспектив розвитку; опис державного партнера, достатності його 

повноважень). 

1.7. План здійснення ДПП (перелік, обсяги, строки тощо). 

1.8. Система управління ДПП. 

1.9. Правові засади здійснення ДПП (нормативно - правові акти, які 

регулюють здійснення ДПП у відповідній сфері чи щодо відповідного 

об‘єкта тощо). 
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Продовження дод. А 

 

2. Соціально - економічна оцінка здійснення ДПП. 

2.1. Характеристика ринкового середовища (показники попиту та пропозиції, 

тенденції, ціноутворення, цільові групи споживачів, технології, інші 

характеристики ринку, що стосуються специфіки здійснення ДПП). 

2.2. Соціальна оцінка (аналіз території, населення, що перебуватимуть у 

сфері впливу ДПП, соціальні наслідки здійснення ДПП тощо). 

2.3. Економічна оцінка (економічні вигоди та втрати від здійснення ДПП, 

економічна чиста приведена вартість (ENPV), економічні наслідки для 

учасників ДПП тощо). 

2.4. Екологічна оцінка (вплив здійснення ДПП на навколишнє природне 

середовище, заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків, тощо). 

3. Фінансова оцінка. 

3.1. Альтернативні варіанти досягнення мети ДПП (із порівнянням переваг та 

недоліків, фінансового ефекту, ризиків, технічних та технологічних аспектів 

тощо). 

3.2 Ключові фінансові показники (індекс прибутковості (PI), чиста приведена 

вартість (NPV), внутрішня норма рентабельності (IRR), дисконтований 

період окупності (DPP)). 

3.3. Фінансування ДПП (джерела, умови тощо). 

3.4. Державна підтримка (необхідність, форма, обсяг тощо). 

3.5. Співвідношення доходів та витрат державного / місцевого бюджетів 

(прогнозні витрати та надходження до бюджетів з розбивкою за роками). 

4. Оцінка ризиків здійснення ДПП. 

4.1. Види ризиків, пов‘язаних із здійсненням ДПП. 

4.2. Якісна та кількісна оцінка ризиків. 

4.3. Розподіл відповідальності між учасниками ДПП. 

4.4. Заходи мінімізації (ліквідації) наслідків виникнення ризиків. 

Продовження дод. А 
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5. Форма здійснення ДПП (обґрунтування). 

6. Істотні умови договору, що пропонується укласти в рамках здійснення 

ДПП (права, обов‘язки та відповідальність сторін, умови використання 

земельної ділянки, умови  заміни приватного партнера, звітування, 

розірвання тощо). 

7. Висновки. 

Директор департаменту 

інвестиційно - інноваційної 

політики та розвитку 

державно - приватного 

партнерства      О. Г. Гнатцов 
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Додаток Б 

Довідка  

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  

щодо результатів здійснення державно-приватного партнерства  
станом на І півріччя 2016 року 

 

 

За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні: 

 на 1 січня 2016 року на засадах публічно-приватного партнерства 

реалізувалося 177 проектів (укладено 146 договорів концесії, 31 договір про 

спільну діяльність). 

 на 1 серпня 2016 року на засадах публічно-приватного партнерства 

реалізується 185 проектів (укладено153 договорів концесії, 31 договір про 

спільну діяльність, 1 договір публічно-приватного партнерства). 

 

За інформацією місцевих органів виконавчої влади за І півріччя 2016: 

 Київської облдержадміністрації протягом 2016 року на території 

області було укладено 9 договорів концесії та 1 договір публічно-

приватного партнерства в таких сферах очищення та розподілення води – 

9, інші – 1. 

 Запорізької облдержадміністрації припинено реалізацію 1 проекту 

(концесія) в сфері збору, очищення та розподілення води. 

 Хмельницької облдержадміністрації припинено реалізацію 1 проекту 

(концесія) в сфері збору, очищення та розподілення води. 
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Продовження дод. Б 

 

 

Зазначені проекти реалізуються в наступних сферах господарської 

діяльності: 

- оброблення відходів (112 проектів, що становить 60,5% від загальної 

кількості); 

- збір, очищення та розподілення води (37 проектів, що становить 20% 

від загальної кількості); 

- будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-

посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і 

метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури (16 

проектів, що становить 8,7% від загальної кількості); 

- виробництво, транспортування і постачання тепла (6 проектів, що 

становить 3,2% від загальної кількості); 

- виробництво, розподілення та постачання електричної енергії (5 

проектів, що становить 2,7% від загальної кількості); 

- управління нерухомістю (2 проекти, що становить 1,1% від загальної 

кількості); 

- пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування (1 

проект, що становить 0,5% від загальної кількості); 

- туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт (1 проект, що 

становить 0,5% від загальної кількості); 

- інші (5 проектів, що становить 2,8% від загальної кількості). 
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Продовження дод. Б 

 

 

№ Область 

Станом на 1 серпня 2016 

концесія 
Спільна 

діяльність 

Договір 

ППП 
Разом 

1.  Вінницька 0 0 0 0 

2.  Волинська 0 0 0 0 

3.  Дніпропетровська 0 0 0 0 

4.  Донецька 3 4 0 7 

5.  Житомирська 0 1 0 1 

6.  Закарпатська 3 1 0 4 

7.  Запорізька 6 (-1) 0 0 6 

8.  Івано-Франківська 1 0 0 1 

9.  Київська 10 (+9) 0 1 (+1) 11 

10.  Кіровоградська 0 1 0 1 

11.  Луганська 1 0 0 1 

12.  Львівська 3 1 0 4 

13.  Миколаївська 14 1 0 15 

14.  Одеська 0 14 0 14 

15.  Полтавська 109 4 0 113 

16.  Рівненська 0 0 0 0 

17.  Сумська 0 0 0 0 

18.  Тернопільська 0 2 0 2 

19.  Харківська 1 0 0 1 

20.  Херсонська 1 1 0 2 

21.  Хмельницька 1 (-1) 0 0 1 

22.  Черкаська 0 0 0 0 

23.  Чернівецька 0 0 0 0 

24.  Чернігівська 0 1 0 10 

25. 0 КМДА 0 0 0 0 

РАЗОМ 153 31 1 185 
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Додаток В 

 

 

ПОРТФЕЛЬ ПОТОЧНИХ ТА МАЙБУТНІХ 

КОНЦЕСІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ 

 

Таблиця 1. Поточний портфель проектів концесій державного майна 

 

№ Назва проекту 
Партнери: 

державні/приватні 
Коментарі 

1 
Автомобільна дорога 

«Львів-Броди» 
Укравтодор/VNK 

Договір концесії від 

26.12.2002 року на 49 

років. Скасований 

2 
Автомобільна дорога 

«Львів - Краковець» 
Укравтодор/Трансмагістраль 

Договір концесії від 

23.12.1999 року на 49 

років. Скасований 

3 
Шахта 

«Свердловськантрацит» 

Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості / 

ДТЕК 

Договір концесії від 

30.12.2011 року на 49 

років. У зоні 

конфлікту (з 

13.04.2014) 

4 
Шахта 

«Ровенькиантрацит» 

Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості / 

ДТЕК 

Договір концесії від 

30.12.2011 року на 49 

років. У зоні 

конфлікту (з 

13.04.2014) 

5 

Підприємство тепло та 

енергопостачання 

«ЕЩАР» 

Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості / 

ТОВ «Нафтогазова 

компанія» 

Договір концесії від 

20.04.2012 року на 49 

років. 

6 

Незавершений об'єкт 

Новоазовської 

вітроелектростанції 

Донецька державна 

адміністрація / ? 

Договір концесії від 

14.01.2004 року на 50 

років. 

7 

Незавершений об'єкт 

Сиваської 

вітроелектростанції 

Херсонська державна 

адміністрація / ? 

Договір концесії від 

26.07.2009 року на 49 

років. 

8 

Палац 19 століття в селі 

Тартаків, Сокальський 

район Львівської області 

Львівська державна 

адміністрація / Фізична 

особа-підприємець 

Договір концесії від 

30.12.2009 року на 49 

років. Скасований у 

2013 році 

9 

Палац 17 століття в селі 

Старе Село, 

Пустомитівський район 

Львівської області 

Львівська державна 

адміністрація / ? 

Договір концесії від 

20.11.2010 року на 49 

років. 
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НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ 

8 
Комерційний морський 

порт «Южний» 

Міністерство 

інфраструктури 

Підготовка тендерної 

документації для 

концесії 

9 

Будівництво нової 

автомобільної дороги 

Львів-Краковець - 84,4 

км 

Укравтодор 

Договір концесії на це 

майно між 

Укравтодором та 

Консорціумом 

«Трансмагістраль» був 

підписаний 14.11.2000 

року. Скасований у 

2013 чи 2014 році. 

 

 

Таблиця 2. Портфель інших потенційних концесійних проектів 

державного майна 

(Постанова Кабінету міністрів України № 2293 від 11 грудня 1999 року) 

Сектор 

Загальна 

кількість 

об'єктів 

Рік 

включення 

/ Кількість 

об'єктів 

Коментарі 

Автомобільні 

дороги 
13 

2000 рік - 6 

2001 рік - 1 

2003 рік - 2 

2004 рік - 1 

2009 рік - 3 

Один проект закінчений у квітні 2015 

року 

Вітрогенерація 2 
2000 рік - 1 

2006 рік - 1 
На стадії реалізації 

Палаци (туризм) 3 2007 рік На стадії реалізації 

Вугільні шахти 2 

2011 рік На стадії реалізації, але тимчасово 

припинено через непередбачувані 

обставини 

Теплопостачання 1 2011 рік На стадії реалізації 

Аеропорт 1 2012 рік Не розпочато 

Морські порти 19 2012 рік Не розпочато 

 

Таблиця 3. Портфель концесійних проектів об'єктів паливно-

енергетичного комплексу 

(Постанова Кабінету Міністрів України № 71 від 11 січня 2012 року) 
Регіон (область) Кількість об'єктів 

концесії 

Коментарі 

Волинська 4  

Донецька 48 На території конфлікту 

Луганська 23 На території конфлікту 

Львівська 7  

ВСЬОГО 82 71 - у зоні конфлікту 
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Додаток Г 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Рішення виконкому Малинської  

міської ради №205 від 25.07.2013 року 

 

Міський Голова підпис 

 

Висновок 

про результати проведення аналізу ефективності здійснення проекту 

модернізації окремих складових системи теплопостачання в м. Малині в 

рамках державно-приватного партнерства 
 

25 липня 2013 р.     м. Малин 

 

Виконавчий комітет Малинської міської ради, відповідно до вимог Постанови КМУ 

«Деякі питання здійснення державно-приватного партнерства» від 11.04.2011р. №384, 

Постанови КМУ «Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з 

державно-приватним партнерством,їх оцінки та визначення форми управління ними» від 

16 лютого 2011 року №232, Методики проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, 

затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 27.02.2012р. №255 (далі – Методика),  
розглянув техніко-економічне обгрунтування пропонованого проекту державно-

приватного партнерства щодо модернізації окремих складових системи теплопостачання 

в м.Малині, провів аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства, 

викладений в Додатку 1 «Звіт за результатами аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства», і підготував цей «Висновок про результати проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо модернізації окремих 

складових системи теплопостачання в м.Малині»(надалі - «Висновок»).  
Запропонований проект ДПП є в цілому прийнятним за всім показниками аналізу 
ефективності здійснення ДПП, а саме є:  

- необхідним громаді м. Малина і матиме позитивні соціально-економічні 
наслідки;  

- фінансово здійсненним, і надає позитивний фінансовий результат як приватного, 
так і для державного партнерів;  

- юридично правомірним, не має законодавчих обмежень, які забороняють або 
суттєво ускладнюють здійснення ДПП;  

- відповідає стратегічним пріоритетам регіону та розвитку ДПП в Україні; 

- забезпечує досягнення мети в процесі здійснення ДПП;  
- забезпечує оптимальний розподіл ризиків між державним і приватним 

партнерами під час здійснення ДПП;  
- забезпечує досягнення кращих фінансових результатів вразі залучення 

приватного партнера, порівняно із здійсненням проекту без державним партнером 

самостійно (кращі показники показники NPV, IRR), прийнятний для приватного 
партнера,  

- передбачає таку систему управління ДПП, яка попереджує виникнення 
негативних наслідків впливу на навколишнє природне середовище. 

 
Виконавці Висновку. Аналіз ефективності здійснення ДПП відповідно до Методики проведення аналізу 

ефективності здійснення ДПП, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 27.02.2012р. №255 (далі – 

Методика) був проведений Виконкомом Малинської міської ради. Висновок розроблено з залученням 

консультацій в рамках міжнародної технічної допомоги, операторів ринку та технічних консультантів.  
Додатки: 

1. Звіт за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства; 
2. Звіт про можливі ризики здійснення державно-приватного партнерства;  
3. Контрольні таблиці, складені за результатами етапів проведення аналізу ефективності 

здійснення державно-приватного партнерства. 
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Продовження дод. Г 

 

Додаток 1 

 

Звіт за результатами аналізу ефективності здійсненнядержавно-приватного 

партнерств 

 

1. Загальна характеристика здійснення державно-приватного партнерства 
 

В умовах зростання вартості викопних вуглеводнів (у першу чергу нафти та газу) 
пріоритетним стає стабільний розвиток енергозберігаючих технологій та розвиток 

альтернативних джерел теплопостачання.  
На виконання завдань щодо забезпечення ефективного і економного використання 

енергоресурсів, окреслених в Регіональній програмі підвищення енергоефективності на 

2010 - 2014 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 08.09.2010 № 1157 та 

погоджена в НАЕР, виконавчий комітет Малинської міської ради (Житомирська область) 

прийняв Рішення від 19 червня 2013 року про започаткування проекту модернізації 

окремих складових системи теплопостачання, на основі енергозберігаючих технологій в 

м. Малині в рамках державно – приватного партнерства за сприянням Програми розвитку 

державно – приватного партнерства. Виконком міської ради, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», є відповідальними за організацію проекту. 

 

Проблем, які повинні бути розв'язані у результаті здійснення державно-приватного 

партнерства:  
- покращення показників енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів при опаленні бюджетних будівель;  
- технічна модернізація системи теплопостачання і, як наслідок, зниження вартості 

комунальних послуг;  
- забезпечення економії коштів місцевого бюджету що виділяються на оплату 

теплопостачання;  
- зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища. 

 

Інформація про об'єкт такого партнерства із зазначенням його основних 

характеристик  
Об‘єктом ДПП є котельня по вул. Кримського, м. Малин, Житомирської обл. Дана 
котельня перебуває у комунальній власності і забезпечує теплом об‘єкти бюджетної 
сфери:  

 Загальноосвітня школа №1 (960 учнів та 105 вчителів);

 Загальноосвітня школа №2 (549 учнів та 39 вчителів);
 Дитячо-юнацька спортивна школа (174 учні). 

Загальна опалювальна площа – 16 594 м
2
. Пікове навантаження – 1,2 Гкал/год. 

Максимальне річне споживання теплової енергії – 2 000 Гкал/рік; В котельні встановлені 
газові водогрійні котли КСВа-2,0 – 3шт., з яких котел №1  
не працює.  
Дана котельня проектувалася в радянські часи і опалювала цілий мікрорайон м.Малин. На 
даний час котельня опалює вище наведені об‘єкти, тому підключена і розрахункова 
потужність має велику різницю.  
Обладнання котельні морально та фізичне застаріле і потребує негайної реконструкції та 
заміні. Розрахункова потужність значно перевищує підключену, хімводопідготовче 

обладнання не працює, що приводить до перевитрат палива на 17 % і електроенергії на 30 
%.  
На собівартість виробленої 1Гкал тяжким тягарем лягають перевитрати енергоресурсів – 
природного газу і електроенергії. 
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Мета та заплановані результати державно-приватного партнерства, способи їх 

досягнення.  
Метою державно-приватного партнерств є надання більш якісних послуг із опалення 
будівель бюджетних установ при зменшенні витрат на оплату цих послуг.  
Зазначений результат досягається наступним способоми: переведенням котельні по вул. 

Кримського (м. Малин, Житомирської області) на альтернативні джерела палива, шляхом 

модернізації обладнання котельні та встановленням сертифікованого на Україні 
водогрійного котла, який працює на деревинному паливі (тріски деревени, пеллетах). 

 

Інформація про учасників державно-приватного партнерства, їх основних прав та 

обов'язків, порядку взаємодії.  
Учасниками державно-приватного партнерства є: 

Державний партнер – міська рада міста Малин;  
Приватний партнер – організація/підприємець-фізична особа, яку буде обрано на 
конкурсних засадах.  
Передбачаються наступні основні прав та обов’язки: 
Державний партнер має право на:  

- отримання якісних послуг із опалення будівель бюджетних установ;  
- досягнення певного рівня економії бюджетних коштів на оплату послуг із 

опалення бюджетних установ;  
- повернення об‘єкта ДПП у власність територіальної громади по закінченні дії 

договору про ДПП.  
Державний партнер зобов‘язується:  

- забезпечити надання об‘єкту ДПП приватному партнеру на весь період дії 
договору про ДПП;  

- затвердити тарифи на послуги із теплопостачання (виробництва тепла) на 
економічно обґрунтованому рівні із врахуванням інвестиційної складової;  

- забезпечити певний рівень споживання послуг та оплату послуг протягом дії 
договору ДПП.  
Приватний партнер має право на:  

- використання котельні з метою здійснення підприємницької діяльності із 
виробництва та постачання тепла, протягом дії договору про ДПП;  

- модернізацію котельні відповідно до умов договору про ДПП;  
- належний та повний розрахунок за надані послуги із опалення будівель 

бюджетних установ.  
Приватний партнер зобов‘язуєтья:  

- здійснити інвестиції в модернізацію котельні; 
- якісно надавати послуги; 
- забезпечити досягнення певного рівня економії коштів бюджету; 
- повернути об‘єкт ДПП по зокінченню дії договору про ДПП. 

 

Форми здійснення зазначеного партнерства. Для обрання і обгрунтування належної 

форми договору який буде укладено в рамках ДПП, було досліджено можливість 
застосування наступних договорів:  

- договір концесії; 
- договір управління; 
- договір оренди; 
- договір про спільну діяльність.  

Договір концесії (концесійний договір) відповідно до Закону України «Про концесії» та 

Закону України «Про передачу у концесію або оренду об'єкти водопостачання, 

водовідведення та теплопостачання комунальної власності» укладається щодо цілісних 
майнових комплексі, недобудов або щодо створення нових об'єктів, 
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відповідно не може бути застосований до об'єкту ДПП, що розглядається, який не є 
цілісним майновим комплексом.  
Договір управління передбачає сплату за управління комунальною власністю плати 
приватному партнеру і не передбачає обов'язку інвестування в комунальне майно, 
відповідно не відображає господарської суті проекту ДПП.  
Договір оренди з інвестиційними зобов‘язаннями (або без таких) може передбачати 

передачу конкретних активів підприємства або організації, що виробляє тепло (котельня 

та певна інфраструктура), в оренду приватному партнеру для подальшого переведення на 

більш економний режим виробництва та постачання тепла. Зазначений договір не 

передбачає розподіл ризиків між приватним і державним партнером, зокрема, не 

передбачає покладення на державного партнера обов‘язків щодо збереження плановго 

рівня споживання послуг та затвердження тарифів на певному рівні тощо..  
Договір про спільну діяльність (інвестиційний договір) може передбачати спільні дії 

приватного партнера та державного партнера щодо модернізації об‘єкту теплопостачання, 

який працюватиме на більш вигідних умовах ніж попередній. Договір укладається між 

Міськрадою та Приватним партнером, передбачає розподіл обов‘язків, направлених на 

досягнення спільної мети – модернізації (переоснащення) та експлуатації об‘єкта. Договір 

передбачає обов‘язок Приватного партнера забезпечити інвестування нового обладнання 

та управління переоснащеним об‘єктом теплопостачання, надання послуг із 

теплопостачанням бюджетним установам.  
Договір передбачає обов‘язок Міськради забезпечити фінансування витрат бюджетних 

установ, затвердження інвестиційних програм та затвердження економічно обґрунтованих 

тарифів, відповідно до законодавства, доступ Приватного партнера на територію об‘єкту, 

надання йому можливості здійснити встановлення нового обладнання та управління ним, 

в тому шляхом сприяння укладенню між Приватним партнером і Комунальним 

підприємством (яке зараз управляє об‘єктом теплопостачання) іншого договору про 

спільну діяльність який, відповідно до основного договору, регулює співробітництво 

Приватного партнера із Комунальним підприємством для забезпечення виконання 

основного договору. Співробітництво передбачає розподіл відповідальності, порядок 

використання майна, та доходів. Створене майно по закінченні договору може 

переходити у власність громади. Договір про спільну діяльність між Міськрадою і 

Приватним партнером укладається шляхом проведення конкурсу у відповідності до 

Закону України «Про державно-приватне партнерство».  
Договір про спільну діяльність найбільше відображає суть відносин між партнерами і 
забезпечує належний розподіл ризиків і є формою здійснення державно-приватного 
партнерства що розглядається.  
Строк дії договору - 15 років. По закінченні дії договору новостворене та модернізоване 
майно передається державному партнеру. 

 

Орієнтовні показники ефективності здійснення державно-приватного партнерства. 
В рамках державно-приватного партнерства передбачається здійснення модернізації та 

оновлення об‘єкту ДПП, шляхом внесення приватним партнером інвестицій в об‘єкт ДПП 
у розмірі 2 393 624,78 гривень, з наступною передачею об‘єкта ДПП у власність 

територіальної громади по закінченні дії договору про ДПП.  
За рахунок здійсненої модернізації передбачається зниження вартості 1 Гкал тепла для 
бюджетних установ на 10%.  
Покращення якості надання послуг з забезпечення теплом будівель бюджетних установ 

(досягнення стабільних нормативних температур у приміщеннях, безперебійності 
надання комунальних послуг, своєчасного початку надання послуг відповідно до 

погодних змін тощо). 
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Зменшення викидів парникових газів у навколишнє середовище на 11 429 тон СО2е за період 

2013–2038рр. або 449,5 тон СО2 е на рік
1
. При оціненій вартості мінімальної шкоди від 1 тони 

викидів у 11 гривень за тону, вигоди складуть 4944,5 грн. на рік. 

 

2. Результати проведення аналізу ринку 

 

Характеристика ринкового середовища, попиту та пропонування, в тому числі 

інформація про рівень забезпечення, тенденції попиту, вплив здійснення державно-

приватного партнерства на конкурентне середовище. Інформація про відповідність 

здійснення державно-приватного партнерства потребам ринку, зокрема 

внутрішнього.  
В основу даного проекту покладено реалізацію бюджетним установам теплової енергії за 

ціною меншою, ніж отриманої від спалювання природного газу за рахунок використання 
альтернативних видів палива – деревних відходів (тріски деревени, пеллети). Найбільш 

широко використовуються деревні пеллети.  
Наразі, в Малинському районі працює дві компанії, які виробляють деревні паливні 
пеллети:  

- ТОВ «Екогран» проектна продуктивність технологічної лінії становить 7 т/год, 
річний обсяг виробництва - 50 тис.тонн.;  

- ВАТ Малинська парова фабрика продуктивність технологічної лінії становить 0,7 
т/год, річний обсяг виробництва – 6 тис.тонн.  
Однак, солому також можна використовуються в якості сировини для пеллет. 
 

Потенціал зернових сільськогосподарських підприємства Малинського району 

Житомирської області за 2010-2012рр. 
    Таблиця 1 

      

Показники  Роки  Відхилення  

 2010 2011 2012 (+.-)  

Виробництво зернових, т 11320,1 10374,2 7799,9 6667,8  

Зібрана площа, га 8202 7517 6945 1257  

Солома, т 24606 22551 20835 3771  

 

Отже, за останніх три роки виробництво зернових мало тенденцію до зниження з 11320,1т 
у 2010 році до 7799,9т у 2012р. Відповідним чином, це пов‘язано в першу чергу із 
скороченням посівних площ на 1257 га.  
В майбутньому, із розвитком постачання тепла на альтернативному паливі в 
Малинському районі, спонукатиме місцеві компанії використовувати і солому для 
виробництва пеллет, що сприятиме збільшенню виробництва.  
Ціни на пеллети залежать від ряду факторів. Основними факторами є види пеллет, їхня 
якість та умови поставки. Ціни на деревні пеллети варіюють від 800 до 1200 грн/т, на 

соломяні пеллети – від 600 до 1000 грн/т.  
Котельня по вул. Кримського знаходиться в центрі м. Малин. Від котельні по вул. 

Кримського надаються комунальні послуги з централізованого опалення двох 

загальноосвітніх шкіл, спортивної школи, загальним завантаженням 82%. В 2011 році по 

причині високої ціни на послуги, від‘єднались від централізованого опалення котельні 

районний будинок культури та приміщення пожежної частини (18% навантаження 

котельні).  
При проведені реконструкції котельні з переводом на альтернативні види палива, 

дозволить зменшити собівартость тепла, відключенні споживачі можуть дати згоду на 

централізоване опалення, що дасть можливість 100% завантажити котельню. В 2013 році 
додатково підключено корпус відділу освіти на території школи №1. Поруч з котельнею 

 
1
Згідно з розрахунками ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій». 
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знаходиться «Стара базарна площа», де є технічна можливість підключення ряду 
комерційних об‘єктів розташованих на ній, та комбінату громадського харчування.  
Надання послуг з теплопостачання слід проводити реалізацією теплової енергії через 
лічильники тепла з відповідною процедурою ціноутворення та оприлюднення через ЗМІ. 

 

3. План здійснення державно-приватного партнерства. 

 

Впровадити енергозберігаючі заходи, за фінансовою підтримкою приватного партнера, 

шляхом модернізації котельні в м. Малині по вул. Кримського, яка опалює громадські 
об‘єкти, з встановленням сертифікованого на Україні водогрійного котла, який працює на 

деревинному паливі (тріски деревени, пелетах) за слідуючим планом, наведеним нижче в 
таблиці 2: 

 

      Таблиця 2  

        

№   Етап   Строки, терміни  

1 Замовлення та виготовлення обладнаня   вісім тижнів  

        

   Розробити проект модернізації системи     

   теплопостачання, шляхом заміни газового     

   водогрійного котла на твердопаливний     

   водогрійний котел     

2 
  Згідно робочого проекту провести монтажно-   

дванадцять тижнів 
 

  будівельні роботи по встановленню    

       

   обладнання     

   Провести пусконалагоджувальні роботи і     

   отримати всі дозвільні документи на початок     

   експлуатації даного обладнання     

3 
  Провадити операційну діяльність, щодо   

до закінчення ДПП 
 

  
постачання тепла споживачу 

   

       

 
 

 

4. Фінансовий розділ 
 

Результати порівняльного аналізу чистої приведеної вартості здійснення державно-

приватного партнерства та виконання відповідних робіт без залучення приватного 

партнера (на найближчі п'ять років прогнозується детально, на наступні роки 

зазначається прогнозований відсоток зростання), розрахунок інвестиційних і 

експлуатаційних витрат. 

 

Для оцінки і вибору кращого варіанту досягнення мети ДПП, розробники цього ТЕО 
використали метод, запропонований в «Практичному посібнику з підготовки ТЕО та 

застосування Методики проведення аналізу ефективності здійснення ДПП», розробленому 
за підтримки АМР США. 

Алгоритм оцінки альтернативних варіантів:  

 Визначено фактори, які в значній мірі можуть вплинути на успішність виконання 
проекту;

 Здійснено оцінку значущості (рангу) кожного з перерахованих факторів;

 Альтернативу проекту оцінено за кожним фактором оцінки.
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 Експертна оцінка впливу кожного з факторів отримується шляхом множення питомої 

ваги кожного фактора на оцінку цього фактора для кожного варіанту. Інтегральна 

експертна оцінка пріоритетності проекту визначається як сума значень в стовпчику.  
Виходячи із якісного аналізу вибір також має бути зроблений на користь варіанта проекту, 
що має найбільшу інтегральну оцінку, тобто варіанту із залученням приватного партнера.  
Для кількісного аналізу, було застосовано Ставку дисконтування – 14,30 %. Для 
визначення ставки дисконтування було взято прибутковість довгострокових державних 
облігацій за результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої 

державної позики 6 серпня 2013 року, прибутковість яких становить 14,30%
2
.  

Розраховано інвестиційні витрати, які становлять – 2 млн. 34 тис. грн. та експлуатаційні 
витрати, які становлять 732тис. грн.та чисту приведену вартість (NPV).  
Порівняння базових оцінок із залучення приватного партнера та без залучення такого 
наведено в таблиці 3.  
     Таблиця 3 

      

  Базова оцінка Базова оцінка 

  ефективності проекту, ефективності проекту, 

Економічні показники враховуючи ризики, враховуючи ризики, 

  які  покладає на  себе які  покладає на  себе 

  Державний партнер Приватний партнер 
     

Ставка дисконтування 14,3%  14,3%  
    

Чиста Приведена 32 346,23 1 057 076,82 

Вартість (NPV)     
     

Індекс   прибутковості 1,0  1,5  

(РІ)      
      

Внутрішня норма 14,6%  25,6%  

рентабельності (IRR)     
      

Простий срок 
4,29 

 
3,75 

 

окупності (РР) 
  

    
      

Дисконтний срок 
4,18 

 
3,72 

 

окупності (DРР) 
  

    
      

 

Порівняльна таблиця 3 показує, що інвестиційний проект із залученням Приватного 
партнера буде привабливішим, оскільки, Чиста Приведена Вартість буде більшою. 

 

Розрахунки здійснено в ТЕО. 

 

Співвідношення витрат і доходів державного та місцевих бюджетів у зв'язку із 
здійсненням державно-приватного партнерства. Умовами співробітництва не 
передбачають вихідних чи вхідних фінансових потоків ані державного, ані місцевого 
бюджетів. 
 
 

 
2
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=384149&cat_id=34948 
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По закінченні дії договору про ДПП обладнання встановлене приватним партнером в 
рамках модернізації котельні передається державному партнеру, тобто він отримує дохід 
рівний вартості відповідного обладнання.  
Виконання договору про ДПП передбачає, що приватний партнер здійснює надання 

послуг з виробництва тепла визначеним бюджетним установам, зазначені бюджетні 

установи на підставі окремих договорів оплачують надані приватним партнером 

комунальні послуги. Тобто, в разі належного надання послуг та належної оплати, ніяких 

вихідних чи вхідних фінансових потоків ані державного, ані місцевого бюджету не 

передбачається.  
Надання комунальних послуг приватним партнером здійснюється відповідно до 

затвердженого державним партнером тарифу. В разі економічної обґрунтованості тарифу 
та врахуванням інвестиційної складової, відповідно до умов договору ДПП, ніяких 

вихідних чи вхідних фінансових потоків ані державного, ані місцевого бюджету не 
передбачається. 

 

Умови залучення кредитних коштів для фінансування державно-приватного 
партнерства. Відповідно до опрацьованих пропозицій на ринку кредитування вявлено 

наступне.  
Банківські установи зазвичай вимагають внесок підприємства у розмірі, як мінімум 10% 
від загальних інвестицій (можливо у вигляді робіт і послуг по проекту). Максимальна 

сума позики – 187 506,80  вро (2 млн. 34 тис. грн.) на наступних умовах: відсотки 24 %, 
термін повернення 5 років. 

 

Джерел і графік фінансування.  
Фінансування проекту модернізації котельні по вул. Кримського, м. Малин, 

Житомирської обл. бере на себе Приватний партнер із залученням власних та/або 
кредитних коштів. Огляд запропонованих етапів та розмірів фінансування наведено 

нижче в таблиці 4. 
 

       Таблиця 4 

         

І етап.         

Замовлення         

та 
ІІ етап. Проведення інжинірингових робіт – 12 тижнів 

    

виготовлення Вартість 
 

     

обладнаня – 8     капіталовкла-  

тижнів.     день проекту  

  Будівельно -   модернізації  

 
Проектні 

монтажні Пуско-  котельні по вул.  
 

роботи (при налагоджувальні 
 

Кримського, 
 

 
роботи 

  

 
реконструкції роботи, 

 
м. Малина, 

 

Піролізний 
   

 
котельної), 

 
Всього Житомирської 

 

котел з 
   

10 % від 
  

вартість 
 

обл. 
 

автоматичною 60 % від 
   

ватрості 
 

інжинірин- 
    

подачею ватрості 3% від ватрості 
    

будівельно- гових робіт 
    

палива проектуємого проектуємого 
    

монтажних 
     

 
обладнання обладнання 

     

 
робіт 

     

 
(норма 60- (норма 3-10%) 

     

 
(норма до 

     

 80%)       

 
10%) 

      

        

       грн. (курс  

Euro Euro Euro Euro Euro Euro  = 1грн. =  

       10,85€)  

134 800,00 2 830,80 47 180,00 2 696,00 52 706,80 
187  2 034  

506,80 
 

448,78 
 

       

 

 

Обґрунтування необхідності державної підтримки. В даному проекті державна 

підтримка не передбачається. 
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5. Соціально-економічний розділ 

 

Якість товарів, робіт, послуг, що виробляються, надаються на дату підготовки 

пропозиції, та рівень впливу здійснення державно-приватного партнерства на їх 

якість.  
Якість послуг із опалення громадських приміщень задіяних в майбутньому проекті на 
сьогодні характеризується невиконанням вимог щодо температурного режиму приміщень 
та безперебійності надання комунальних послуг.  
Одним із завданнь проекту ДПП є вирішення проблеми недопалення будівель, що 
призводить до зниження температури приміщень впорівнянні з санітарними нормами. Як 
наголошується в цьому проекті, обладнання в котельні морально та фізично застаріле, тому 
крім перевитрат палива, збільшення викидів газів в навколишнє середовище існує ще один 
негативний вплив, а саме: температурний графік на опалення 80°С/60°С і не дотримується 
норми на теплопостачання 90°С/70°С.  

Слід зазначити, що існують наукові дослідження
3
, які вивчають вплив внутрішнього 

теплового комфорту приміщень та зниження працездатності, підвищення кількості 
медичних довідок, лікарняних листів і відвідування медичних установ та повязаних з ними 
витрат. Особливо важливо зазначити, що в цих приміщеннях знаходяться діти, віком від 6 
років до 17 років. Згідно з цими дослідженнями, якщо температура в приміщені нижче на 6 
°С від базової температури 20 °С, працездатність знижується приблизно на 30 % і час 
хвороби збільшується на 8 % - 12 %.  
Впровадження проекту ДПП забезпечить підвищення якості послуг із опалення будинків та 

забезпечить зниження витрат місцевого бюджету на опалення, які можна використати на 
модернізацію та реконструкцію будівель інших бюджетних установ м. Малин.  
Рівень впливу здійснення партнерства на суміжні галузі. В основу даного проекту 
покладено реалізацію бюджетним установам теплової енергії за ціною меншою, ніж 

отриманої від спалювання природного газу за рахунок використання альтернативних видів 
палива – деревних відходів (тріски деревени, пеллети). Найбільш широко 

використовуються деревні пеллети.  
Наразі, в Малинському районі працює дві компанії, які виробляють деревні паливні 
пеллети:  

- ТОВ «Екогран» проектна продуктивність технологічної лінії становить 7 т/год, 
річний обсяг виробництва - 50 тис.тонн.;  

- ВАТ Малинська парова фабрика продуктивність технологічної лінії становить 0,7 

т / год, річний обсяг виробництва – 6 тис.тонн.  
Однак, солому також можна використовуються в якості сировини для пеллет. Потенціал 
зернових сільськогосподарських підприємства Малинського району  
Житомирської області за 2010-2012рр. наведено в таблиці 5. 
 

Потенціал зернових сільськогосподарських підприємства Малинського 

району Житомирської області за 2010-2012рр. 

 

    Таблиця 5 

     

Показники  Роки  Відхилення 

 2010 2011 2012 (+.-) 

Виробництво зернових, т 11320,1 10374,2 7799,9 6667,8 

Зібрана площа, га 8202 7517 6945 1257 

Солома, т 24606 22551 20835 3771 

 
3
 Assessment of Productivity Loss in Air-conditioned Buildings using PMV Index, R. Kosonen, F. Tan, Energy and 

Buidings. 2004. 
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Отже, за останніх три роки виробництво зернових мало тенденцію до зниження з 11320,1т 
у 2010 році до 7799,9т у 2012р. Відповідним чином, це пов‘язано в першу чергу із 
скороченням посівних площ на 1257 га.  
В майбутньому, із розвитком постачання тепла на альтернативному паливі в 
Малинському районі, спонукатиме місцеві компанії використовувати і солому для 
виробництва пеллет.  
Ціни на пеллети залежать від ряду факторів. Основними факторами є види пеллет, їхня 
якість та умови поставки. Ціни на деревні пеллети варіюють від 800 до 1200 грн/т, на 
соломяні пеллети – від 600 до 1000 грн/т.  
Враховуючи незначний обсяг споживання котелнею деревних відходів 550 т. в рік, в 
регіоні м. Малин порівняно з існуючим обсягом виробництва 56 тис. т. в рік, вплив є 
позитивним – збільшенням обсягу виробництва, але вплив на суміжні галузі є незначним.  
Разом із тим успішне запровадження альтернативних джерел опалення на основі деревних 

пелет та інших відходів виробництва сприятиме подальшому впровадженню подібних 
проектів по всій території Житомирської області, що створить умови для розширення і 

розвитку виробництва сировини для опалення. 

 

Можливі негативні соціальні наслідки або переваги здійснення державно-

приватного партнерства.  
Згідно робочого проекту модернізації котельні по вул. Кримського, м. Малин, 
Житомирської обл., технічне переоснащення буде відбуватися в межах існуючого 
приміщення, що ні в якому разі не вплине на архітектуру міста.  
Внаслідок впровадження заходів даного проекту покращаться умови теплопостачання, а 
саме:  

 підвищення доступності, якості та надійності теплопостачання, тобто з‘являється 
можливість розпочати або закінчити опалювальний сезон згідно погодних умов;

 підвищення комфорту в приміщенні, тобто підвищення температури теплоносія 
(води) на подачі із 70 °С на 90 °С.
Сучасне обладнання дозволить покращити екологічну ситуацію, внаслідок зниження 

шкідливих викидів в навколишнє середовище. Використання місцевих видів палива 

деревної тріски, пеллети, економічно підтримає місцевих виробників деревної пеллети та 

гранули. Рівень впливу здійснення ДПП на суміжні галузі є мінімальним, передусім через 

його малий масштаб, який не матиме значущого впливу на постачальників природного 

газу та пеллетів. 
Створення нових робочих місць покращить демографічні та трудові ресурси міста. 

Значної  соціальної  шкоди  не  спостерігається.   диним  можливим  негативним впливом 

може стати переведення значної кількості котелень Житомирської області на пеллети,  що  

у майбутньому може  створити  попит  на пеллети  і спричинити  не  лише підвищення   їх   

ціни   та   можливі   перебої   із   їх   постачанням   але   й   можливе перепрофілювання 

певних підприємств з видів економічної діяльності з високо доданою вартістю  

(наприклад, меблів) на  виготовлення пеллетів.   Крім того,  у випадку,  якщо джерелом 

пеллетів стануть відходи сільського господарства, то при збільшенні попиту, можливе  

перепрофілювання  певних  сільськогосподарських  підприємств  з  вирощення 

сільськогосподарської   продукції   на   виробництво   сировини   для   пеллетів.   Втім, 

ймовірність такого ефекту є низькою і її реалізація вимагає більшої кількості котелень, 

що працюють на пеллетах. Для цілей цього проекту ДПП кількість відходів як деревини, 
так і соломи цілком достатня і не спричинить негативного ефекту. 
Обраний проекту будівлі не має культурно-історичної та етнічно-демографічної цінності. 
Обладнання старої котельні буде замінено на нове сучасніше та економічніше 
обладнання. 
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Інформація про ціни, тарифи на товари, роботи, послуги на момент підготовки 

пропозиції та вплив здійснення державно-приватного партнерства на такі ціни.  
Планування, облік і калькулювання собівартості підприємств теплового господарства м. 
Малин проводиться за стадіями технологічного процесу – виробництво, розподіл, 
транспортування теплової енергії.  
Для планування та калькулювання собівартості теплової енергії здійснюється таке 
групування за статтями витрат: 

 матеріали; 
• паливо та енергія;  
• роботи та послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій; 
• витрати на оплату праці; 
• відрахування на соціальні заходи; 
• витрати з утримання та експлуатації устаткування; 
• загально виробничі та загальногосподарські витрати тощо.  

Витрати на матеріали, паливо та енергію для технологічних потреб підприємств 
теплового господарства визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку 

норм витрат кожного виду матеріальних ресурсів, цін на них і запланованих обсягів 
виробництва. Зокрема, до цих витрат відносяться:  

 витрати на воду у тому числі на ту, що використовується на підживлення 
котлоагрегатів відповідно до норм витрат, обсягів виробництва та цін на воду;

 витрати на всі види палива відповідно до норм та цін на паливо. Перерахунок 
умовного палива в натуральні одиниці проводиться на підставі паспортних даних 
конкретного виду палива;

 витрати на роботи та послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і 
організацій визначаються на підставі запланованих обсягів виконання таких робіт 
(послуг), цін (тарифів) на них, а також умов укладених договорів;

 витрати на оплату праці плануються відповідно до штатного розпису 
підприємств теплопостачання, норм трудових витрат на проведення кожного виду робіт 
та нормативів обслуговування, тарифних ставок, посадових окладів, надбавок і доплат, 
що передбачені чинним законодавством і обумовлені колективним договором. Розмір 
відрахувань на соціальні заходи визначається на підставі норм відповідних відрахувань, 
визначених законодавством, та обсягу витрат на оплату праці;

 витрати з утримання та експлуатації устаткування та обладнання враховуються 
на підставі витрат на повне відновлення та капітальний ремонт основних фондів у вигляді 
амортизаційних відрахувань від їх вартості; вартості матеріалів, що є необхідними для 
проведення технічного огляду, обслуговування та експлуатації устаткування відповідно 
до норм їх використання; вартості палива, енергії, води тощо, спожитих для забезпечення 
роботи виробничого устаткування тощо.
Тариф - це ціна за одиницю послуги, яку підприємство надає споживачеві. 
Тариф на послугу опалення - ціна 1 Гкал. 
На 2013 рік затверджено тариф за 1 Гкал теплоти в розмірі 805, 12 грн з ПДВ. Пропозиція 
– це кількість послуг, що може запропонувати виробник на ринку, в 
даному випадку зниження вартості 1 Гкал тепла на 10%, за розрахунок різниці вартості 
природного газу і біопалива (деревних відходів). Після впровадження проетку тариф за 1 
Гкал теплоти буде становити – 724,6 грн з ПДВ. 

6. Еклогічний розділ 

 

Екологічна оцінка. Оцінка впливу на навколишнє середовище – це визначення характеру 
і ступеню всіх потенційних видів впливу на природне середовище господарчої діяльності 
об‘єкту.  
Згідно прийнятого рішення, заплановано впровадження енергозберігаючих заходів 
шляхом модернізації котельні по вул. Кримського м. Малин, яка опалює громадські 
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об‘єкти, з встановленням сертифікованого на Україні водогрійного котла, який працює на 

деревинному паливі (тріски деревени, пеллетах) на заміну морально та фізично застарілих 

котлів КСВа-2,0, що на даний час працюють на газу, тобто заплановане використання 

альтернативного місцевого палива (тріски деревени, пеллет) замість використання газу та 

заміна морально та фізично застарілих котлів для опалення громадських приміщень, що 

дасть в першу чергу зниження витрат на теплозабезпечення цих приміщень за рахунок 

більш низької ціни деревинного палива (тріски деревени, пеллет) в порівнянні з ціною 

природного газу.  
Перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє 

середовище з урахуванням її альтернативних варіантів  
Джерелами потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище є 

водогрійний піролізний котел, який буде працювати на деревинному паливі. Слід 
зауважити, що при цьому виводяться з експлуатації (пломбуються) морально та фізично 

застарілі котли КСВа-2,0, які на даний час працюють на природному газу.  
Стисла характеристика видів впливів планованої діяльності на навколишнєприродне 

середовище та їх перелік:  
Встановлення водогрійного, піролізного котла проводиться в існуючому приміщенні 
котельні без виконання земляних робіт (котел блочний, заводської готовності до 

експлуатації, встановлюється без фундаментів на рівну площадку). Димові гази від нового 

котла направляються в існуючу димову трубу вишиною 28 м, діаметром 0,71 м.  
Так як при установці котла відсутні будь які зміни в обсязі та технологічних рішеннях по 
водоспоживанню та водовідведенню, в системі енергопостачання існуючої котельні, 
розглядається тільки вплив на атмосферне повітря та поводження з відходами.  
Можливі впливи планованої діяльності наступні: геологічне середовище – не впливає; 
повітряне середовище – при експлуатації водогрійного, піролізного котла відбувається 
забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин (в основному це оксиди 
азоту, оксид вуглецю, зола), але розрахунки розсіювання забруднюючих речовин з 
урахуванням фонового забруднення показали, що по всім забруднюючим речовинам 
рівень забруднення нижче ГДК н.м., що не робить негативного впливу; клімат і 
мікроклімат – не впливає; в результаті реалізації проекту відбудеться скорочення викидів 

парникових газів на 11429 тон СО2 еквіваленту за період 2013– 2038рр; робота 

водогрійного піролізного котла не створює шумових високочастотних навантажень, які б 
впливали на навколишнє середовище; водне середовище – не впливає так як зберігається 
існуюча система водопостачання і водовідведення; утворення відходів  
– тверді відходи горіння паллетів є безпечними для навколишнього середовища і може 

використовуватись як добриво; грунт – не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні 

об‘єкти – не впливає за їх відсутністю; навколишнє соціальне середовище – негативний 

вплив відсутній при умові дотримання при експлуатації екологічних і санітарно-

гігієнічних норм, позитивний вплив заключається в зниженні витрат на опалення 

громадських приміщень, збереженні робочих місць; навколишнє техногенне середовище – 

не впливає так як всі роботи проводяться в середині існуючого приміщення котельні з 

використанням існуючих інженерних мереж.  
Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та містобудівні обмеження 
планованої діяльності в межах, встановлених завданням на проектування, діючими ДБН, 

санітарними правилами і іншими нормативними документами, відсутні. Об‘єкт не 
резонансний, громадська екологічна експертиза по об‘єкту не проводилася – планована 

діяльність не ставить проблем, які потребують вирішення.  
Загальна характеристика об’єкта  
Проектуєма діяльність по модернізації котельні по вул. Кримського, м. Малин з 

встановленням водогрійного піролізного котла з коефіцієнтом корисної дії не менше 85%, 
який працює на деревинному паливі (тріски деревени, пеллетах) з його автоматичною 

подачею на спалювання в котел, для опалення громадських приміщень на заміну морально 

та фізично застарілих котлів КСВа-2 з низьким коефіцієнтом корисної дії (біля 80%), що 
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працюють на природному газі, дозволить в першу чергу знизити витрати на 
теплозабезпечення цих приміщень за рахунок значної різниці в цінах на тріски деревени, 
пеллети та газ. При цьому, при спалюванні тріски деревени, пеллет в опалювальних 
водогрійних котлах в порівнянні зі спалюванням природного газу має місце збільшення 
загального викиду забруднюючих речовин в порівняльних умовах виробництва потрібної 

кількості тепла, в тому числі парникового газу – вуглецю діоксиду (СО2), але в даному 

випадку ліквідуються викиди важкого металу – ртуті металевої (Hg) і парникових газів – 

метану (СН4) і азоту 1 оксиду (N2O), яки не утворюються при спалюванні відходів 

деревини.  
Планова діяльність буде проводитися на вже сформованому виробничому майданчику, де 

в наявності було і зостається одне джерело викидів забруднюючих речовин (ЗР) – димова 

труба котельні, яка працює на газу, з існуючими інженерними спорудами енерго-, 

водопостачання і водовідведення в межах існуючого майданчика згідно з планом 

землекористування без зміни цільового призначення в існуючому виробничому 

приміщенні котельні.  
Альтернативні варіанти планованої діяльності відсутні, так як йде заміна опалювального 

обладнання – морально та фізично застарілих котлів КСВа-2,0 з низьким коефіцієнтом 

корисної дії (ККД) (біля 80%), які працюють на газу, на сучасне опалювальне обладнання 

– водогрійний піроліз ний котел з коефіцієнтом корисної дії (ККД) не менше 85%, який 

працює з використанням альтернативного місцевого палива замість використання 

природного газу, що дозволяє за рахунок більш високого ККД проектуємих котлів і більш 

низької ціни на відходи деревини в порівнянні з ціною газу зменшити витрати на 

теплозабезпечення приміщень.  
Екологічні, сан.-епідеміологічні, протипожежні та містобудівні обмеження планованої 
діяльності в межах, встановлених завданням на проектування, діючими ДБН, санітарними 
правилами і іншими нормативними документами відсутні.  
Реалізація планованої діяльності – встановлення сучасного опалювального обладнання на 

відходах деревини справляє позитивний вплив на екологічну і санітарно-епідеміологічну 

ситуацію в порівняльних умовах виробництва потрібної кількості тепла, так як не 

зважаючи на те, що загальний викид забруднюючих речовин збільшується на 0,307 тн, в 

тому числі парникових газів 0,023 тн (загальний викид ЗР при спалюванні газу складає 

475,510 тн, при спалюванні пелет 475,817 тн, парникових газів відповідно 474,557 тн та 

474,580 тн), але при цьому рівень забруднення атмосферного повітря практично 

зостається на існуючому рівні, а по найбільш розповсюдженому забруднювачу – азоту 

діоксид навіть зменшується на 0,04 ГДК (максимальний рівень забруднення при 

спалюванні газу складає з урахуванням фонового забруднення 0,11 ГДК, при спалюванні 

пеллет, тріски деревени – 0,10 ГДК). Щодо викидів парникових газів, то оскільки 

сировиною є відновне джерело (тріски деревени, пеллети), яке потім при відновленні 

абсорбує таку саму кількість парникових газів, то проект уцілому спричинить і до 

зменшення викидів парникових газів.  
Проектуєме до заміни обладнання відповідає кращим зразкам подібного обладнання 

завдяки, в першу чергу, використанню найкращої на сьогодення технології спалювання 

твердого палива (тріски деревени, пеллет) – спалювання в дві ступені і подачею 
вторинного повітря, тобто з використанням принципу піролізу деревинного палива.  
З нових видів відходів при експлуатації піролізного котла в порівнянні з роботою котлів 

КСВа-2,0 на газу, утворюється зола від спалювання відходів деревини. Використання золи 

заплановано на підживлення зелених насаджень на території підприємства, реалізації 

населенню як екологічно чистого добрива. Кількість золи, яка викидається в повітря з 

димовими газами та видаляється із котла при роботі на пелетах складає відповідно 0,210 

тн та 5,242 тн, при цьому слід враховувати, що зола від спалювання пеллет 

використовується як добрива. Згідно проведених розрахунків рівня забруднення 

атмосфери максимальний рівень забруднення атмосферного повітря без
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урахування фонового забруднення золою складає 0,01 ГДК (фонове забруднення по м. 
Малин складає 0,1 ГДК.  
З потенційних джерел впливу на навколишнє середовище при роботі піролізного котла є 

одне джерело – існуюча труба відводу димових газів вишиною 28 м, діаметром 0,71 м, 
межа зони впливу при експлуатації котла (без перевищень ГДКм.р та ГДКн.м) обмежена 

майданчиком котельні, при проведенні будівельно-монтажних робіт – приміщенням 
котельні.  
В таблиці 6 представлено порівняння кількості та виду забруднюючих речовин, що 

виділяються при роботі котельні на пелетах та природному газі при однаковому тепловому 

навантаженні на котли, а також кількісні характеристики (г/сек, т/рік) забруднюючих 
речовин, що утворюються та викидаються в атмосферу.  
     Таблиця 6 

      

Назва речовини 
На деревних відходах КСВа-2,0 на природному газу  
      

 г/сек.  т/рік г/сек. т/рік  

Азоту дiоксид 0,0385  0,599 0,2012 0,807  

Вуглецю оксид 0,0275  0,428 0,0342 0,137  

Зола 0,0135  0,210 - -  

Важки метали (ртуть металева) -  - 2,0Е-7 8,0Е-7  

 Парникові гази     

Метан -  - 0,0020 0,008  

Двоокис вуглецю 30,5157  474,580 118,3152 474,557  

Закис азоту -  - 0,0002 0,0008  

ЗАГАЛОМ: 30,5952  475,817 118,553 475,510  

в т. ч парникові гази: 30,5157  474,580 118,3152 474,557  

 

Таким чином, проектуєма діяльність по заміні морально та фізично зношених водогрійних 

опалювальних котлів КСВа-2,0, які працюють на природному газі, на сучасний 

водогрійний опалювальний піроліз ний котел, що працює на деревних відходах, приносить 

не тільки економічний ефект за рахунок використання більш дешевого місцевого 

альтернативного палива замість газу, але дає також ефект з точки зору охорони 

навколишнього природного середовища, так як кратність перевищення показника 

гранично допустимого забруднення, розрахованого згідно ДСП 201-97, складає при роботі 

котла на пеллетах 0,07, а при роботі котлів КСВа-2,0 на природному газі – 0,11. При цьому 

також ліквідуються викиди таких забруднюючих речовин як ртуть металева, парникових 

газів – метану, закису азоту, що утворюються при спалюванні природного газу. 

Розрахунки проводилися з врахуванням роботи котла на максимальну потужність.  
Методи і засоби контролю за станом повітряного басейну. Контроль забруднення 
атмосфери виконується власною (або залученою) атестованою лабораторією, що має право 
на проведення даних робіт. Контроль проводиться згідно графіку.  
Потреба у екологічній експертизі. Спираючись на положення ст. 34 Закону України 
«Про екологічну експертизу» від 09.02.1995р. N 45/95-ВР щодо умов обов‘язкового 

проведення екологічної експертизи, можна зробити висновок про відсутність потреби у 
проведенні державної екологічної експертизи, оскільки:  

 передбачувана цим ТЕО діяльність не підпадає під види діяльності, віднесені 
до таких, що становлять підвищену небезпеку для навколишнього 
природного середовища.

 стосовно об‘єкту ТЕО не було прийнято окремих рішень відповідних органів 
влади щодо проведення екологічної експертизи;

 об‘єкт ТЕО не пов‘язаний з та не впливає на загальнодержавні екологічні 
інтереси. 

Задовольняючи вимогам статей 52 та 53 Закону України «Про охорону навколишнього 
природнього середовища» від 25.06.1991р. N 1264-XII щодо охорони навколишнього 

природнього середовища від негативного впливу біологічно активних та 
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токсичних відходів, біологічні відходи, що утворюються в результаті діяльності лікарні, а 
також відходи лікарських препаратів та використаних матеріалів обладнання лікарні 

вилучаються та знешкоджуються сторонніми спеціалізованими організаціями відповідно 

до вимог чинного законодавства.  
В разі закупівлі імпортного обладнання (технологій) та необхідних для його експлуатації 

матеріалів і частин, необхідно вимагати документи, що підтверджують їх сертифікацію в 
Україні, щоб забезпечити виконання вимог ст. 57 Закону України «Про охорону 

навколишнього природнього середовища» від 25.06.1991р. N 1264-XII щодо додержання 
вимог екологічної безпеки. 

 

7. Звіт про можливі ризики здійснення державно-приватного партнерства. Звіт 
викладається в окремому документі що додається до Висновка. 

 

8. Розділ про істотні умови договору здійснення державно-приватного партнерства. 

 

Формою партнерства є договір спільної діяльності без об'єднання вкладів. Договір, що 
буде укладений в рамках ДПП містить елементи інших договорів.  
Строк партнерства - 15 років.  
Об'єктом ДПП є існуюче на даний момент майно котельні, модернізоване за рахунок 
інвестицій приватного партнера, а також майно, що буде придбане приватним партнером 
за умовами договору, укладеного в рамках ДПП.  
Мінімальний розмір інвестицій –2 млн. 34тис. грн.  
Точні строки та напрямки інвестування в рамках ДПП будуть визначені в договорі, що 
буде укладений в рамках ДПП.  
На основі порівняльного аналізу основних механізмів ДПП (концесія, угоди про спільну 

діяльність з об‘єднанням та без об‘єднання вкладів, управління майном тощо) було 

виявлено ризики та можливості різних форм ДПП. В результаті, пропонується 

довгострокова (наприклад, 15 років) угода ДПП про спільну діяльність без об'єднання 

вкладів, та договір, який буде укладено комунальним підприємством балансоутримувачм 

із переможцем конкурсу.  
Договір спільної діяльності без об'єднання вкладів повинен містити наступні 

положення: 
1. Предмет договору. Загальні положення.  
Предметом договору є спільна діяльність державного та приватного партнера в порядку 
та на умовах, визначених договором, з метою надання послуги з теплопостачання 

комунальним закладам за нижчої ціни ніж при виробництві тепла комунальним 
підприємством із спалюванням природного газу.  
2. Права та обов'язки сторін: 

2.1. Основні обов'язки державного партнера (міської ради):  

 надати права приватному партнеру на використання приміщення, комунікацій, 
обладнання із теплопостачання для модернізації/переобладнання приватним партнером, 
та надання послуг на основі модернізованого/переобладнаного обладнання;

 забезпечити сприяння укладення комунальним підприємством, відповідальним 
на дату оголошення конкурсу, за приміщення, комунікації, окремого обладнання із 
теплопостачання для модернізації/переобладнання, договору про спільну діяльність для 
забезпечення спільного використання окремих елементів інфраструктури;

 забезпечити доступ до комунікацій (електропостачання, водопостачання і т.д.);
 сприяння розробці і затвердженню проектів модернізації/переобладнання, 

надання приватному партнеру необхідних прав та повноважень щодо розробки та 
затвердження;

 забезпечення своєчасного погодження інвестиційної програми та затвердження 
тарифів із інвестиційною складовою у відповідності до вимог законодавства;
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 забезпечення своєчасного планування, та фінансування платежів за послуги 
приватного партнера що надаються бюджетним установам;

 забезпечення дотримання певного погодженого нормативно і відповідно до 
умов договору рівня споживання тепла бюджетними установами;

 надання приватному партнеру права заміни обладнання в разі зменшення 
обсягів споживання послуг приватного партнера, за умови дотримання якості та 
стандартів надання послуг;

 сприяти приватному партнеру у здійсненні ним діяльності;

 не розголошувати конфіденційну інформацію приватного партнера;
 проінформувати населення у комунальних засобах масової інформації про 

діяльність приватного партнера.
2.2. Основні права державного партнера: 

 перевіряти виконання приватним партнером умов договору, отримувати від 
приватного партнера інформацію (звіти) про виконання договору;
2.3. Основні обов'язки приватного партнера: 

 здійснити переобладнання/модернізацію тепло генеруючого обладнання з 
метою переходу на альтернативні джерела виробництва тепла (проектні роботи, поставка 
обладнання, пуско-налагоджувальні роботи);

 здійснити експлуатацію тепло генеруючого обладнання з метою надання 
послуг із теплопостачання визначеним бюджетним установам, отримати відповідні 
ліцензії; 

 узгодити умови щодо переобладнання/модернізації та експлуатації, які забезпечують 

спільне використання комунікацій/обладнання або приміщень із комунальним 

підприємством на балансі якого перебували комунікації/обладнання на дату оголошення 

конкурсу, шляхом укладення договору про спільну діяльність, у відповідності до форми, 

що додається до договору про ДПП;  

 забезпечити підтримку теплогенеруючого обладнання у належному технічному 
стані, що відповідає встановленим вимогам та потребам державного партнера в обсягах 
послуг;

 дотримуватись правил та вимог законодавства, стандартів щодо умов надання 
послуг з теплопостачання, а також надання їх на відповідному якісному рівні та 
безперебійно;

 здійснити розробку та затвердження інвестиційної програми, з метою 
забезпечення повернення інвестицій здійснених приватним партнером у 
модернізацію/переобладнання тепло генеруючого обладнання, за рахунок тарифу на 
послуги, який затверджується органом місцевого самоврядування;

 забезпечувати поступову зміну тарифу на послуги, відповідно до затвердженої 
інвестиційної програми, та умов погоджених у договорі, зокрема у зв‘язку із зміною 
складових собівартості не залежних від приватного партнеру (електроенергія, мінімальна 
заробітна плата, податки, тощо…);

 забезпечити передачу обладнання у справному та належному стані у власність 
державного партнера по закінченні договору про державно-приватне партнерство.

 надавати державному партнеру звіти про виконання договору;

 припинити діяльність щодо об‘єкту ДПП після припинення договору;
 не створювати перешкод для діяльності комунального підприємства 

балансоутримувача;
 отримати ліцензію та документи дозвільного характеру, необхідні для 

виконання договору;
2.4. Основні права приватного партнера: 

 здійснювати підприємницьку діяльність на базі об‘єкту ДПП, отримувати 
плату за надані послуги;

 отримати  від  державного  партнера  компенсацію  внесених  інвестицій  уразі
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розірвання договору через неналежне виконання державним партнером своїх 
зобов'язань. 3. Умови внесення інвестицій.  
Інвестиції вносяться приватним партнером згідно інвестиційної програми, що 

передбачена договором. Інвестиційна програма передбачає напрямки та строки внесення 
інвестицій. Факт внесення інвестицій підтверджується державним партнером 

(уповноваженим ним органом).  
4. Звітність приватного партнера.  
Приватний партнер щомісячно надає державному партнеру звіт про виконання умов 

договору, яким має містити відомості про внесені інвестиції протягом звітного періоду, а 
також кількісні і інші показники надання послуг з теплопостачання. Форма звіту 

визначається сторонами договору та у відповідності до вимог законодавства.  
5. Відповідальність сторін:  
Державний партнер несе відповідальність за незабезпечення приватному партнеру 
можливості здійснювати діяльність на об‘єкті ДПП.  
Приватний партнер несе відповідальність за несвоєчасне внесення інвестицій, надання 
послуг низької якості.  
Підстави звільнення від відповідальності визначаються чинним законодавством та 
договором. Такими підставами, зокрема є настання форс-мажорних обставин, порушення 

іншою стороною зобов'язання, відсутність вини.  
6. Внесення змін до договору.  
Внесення змін до договору допускається лише за згодою сторін. У разі істотної зміни 

обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору (зміна економічної ситуації, 

прийняття актів законодавства тощо) сторони зобов'язуються протягом строків, 
визначених договором, внести зміни до договору.  
7. Розірвання договору.  
Дострокове припинення договору здійснюється за згодою сторін. Одностороннє 

розірвання договору допускається у разі вчинення іншою стороною істотного порушення 
договору. Перелік істотних порушень договору визначається договором.  
8. Заміна приватного партнера.  
Заміна приватного партнера у зобов'язаннях можлива лише за згоди державного партнера. 
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Продовження дод. Г 

 

Додаток 2 

 

Звіт про можливі ризики здійснення державно-приватного партнерства 

 

Види ризиків, пов’язаних із здійсненням ДПП 

 

Види ризиків, пов'язаних із здійсненням ДПП, відповідно до вимог законодавства, 
окреслені у таблиці 3 

 

Якісна та кількісна оцінка ризиків 

 

Якісна оцінка ризиків – процес надання якісного аналізу ідентифікації ризиків, що 

вимагає швидкого реагування. Така оцінка ризиків визначає ступінь важливості ризику та 

обирає засіб його мінімізації/реагування. До додаткових, але значущих результатів 
якісного аналізу відноситься аналіз вірогідності наслідків настання ризику.  
Підхід в цьому ТЕО до ранжування ризиків і оцінки ймовірності настання ризику 
представлений на Мал 1. 
 
   Ймовірність виникнення ризику   

В   1 2  3 

П 3  3  6   9 

Л 2  2  4   6 

И 1  1  2   3 

В         

         

Ранг високий  середній  низький    

ризику 

 
Мал. 1 Методологія ранжування ризиків і оцінки ймовірності настання ризику 

 

Ймовірність настання ризиків ранжується виходячи із наступного: 
Таблиця 1 
 

Ранг займовірністю Ступінь ймовірності 

виникнення виникнення ризику 

1 <0,1 

2 0,1<> 0,25 

3 0,25 
 

Рівень загрози ранжується виходячи із наступних умов: 
  Таблиця 2 

   

Ранг Збільшення Індекс 
Ризику за витрат негативних 

можливими вразі настання наслідків 

негативними ризику (%)  

наслідками   

   

1 5% і менше < 0.05 

2 більше 5% але менше 30% 0.05< >0.30 

3 більше 30% 0.30< 
 

 

Поправка на ризик розраховується = Ступінь ймовірності Х Індекс негативних наслідків. 



416 

 
 

Для визначення ймовірності настання окремих ризиків відсутні методологічні 

напрацювання, необхідна статистична та економічна інформація стосовно впровадження 

подібних проектів та досвід їх розрахунків в Україні. Враховуючи зазначене здійснюємо 

розрахунок ймовірності настання щодо окремих ризиків які перерозподіляються і 

покладаються на приватного партнера, або передаються від приватного партнера 

державному партнеру порівняно із звичайною закупівлею, і відносяться до середнього і 

вище рангу згідно до матриці ризиків табл.3  
Вхідна інформація для процесу ідентифікації ризиків включає наступні критерії та 

охоплює, але не обмежується: 
 

 фактори зовнішнього середовища проекту;

 фактори внутрішного середовища;
 концепція проекту;

 план управління ризиками;

 аналіз наявної документації. 
Нижче приведена матриця ризиків, побудована за Методикою виявлення ризиків, 

пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми, 

управління ними затвердженої постановою КМУ від 16 лютого 2011 р. № 232, а також 

доповнена іншою інформацією згідно з кращою міжнародною практикою Таблиця 13. 

Дана інформація дозволяє провести якісний аналіз ризиківпроекту державно-приватного 

партнерства.  
Розподіл ризиків здійснюється за такими принципами:  

 справедливого розподілу ризиків між державним і приватним партнерами;

 урахування особливостей виконання договору;
 урахування можливостей партнера щодо проведення оцінки та здійснення 

контролю за виникненням ризиків і їх впливом на виконання умов договору, своєчасного 
здійснення заходів для управління ними.
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Таблиця 3  
Матриця ризиків проекту ДПП за організаційно-правовою формою «Спільна діяльність без об’єднання вкладів» 
 

Категорія ризику Опис ризику Рівень загрози Розподіл ризику Можливості для зниження ризику Ран 

  ризику /  відповідною стороною ж- 

  Вірогідність   ня. 

І. Ризики пов'язані з впливом зовнішніх обставин, що не залежать від волі партнерів    

Ризики виникнення форс-мажорних Ризики виникнення обставин, Низький Приватний/ Згідно з чинним законодавством 1.0 
обставин що не залежать від сторін угоди  Державний   

 ДПП     

      
Ризики випадкового знищення майна або Економіко-правові наслідки Середній Приватний Згідно чинного законодавства, згідно з 3.0 
його частини, що використовується для втрати матеріального блага,   яким ризик випадкового знищення та  

виконання умов договору належного власнику, за   випадкового пошкодження (псування)  

 відсутності вини власника чи   майна несе його власник за відсутності  

 інших осіб.   вини інших осіб. У тих же випадках,  

    коли знищення або пошкодження є  

    результатом винних дій конкретних  

    осіб, відшкодування збитків  

    покладається на цих осіб відповідно до  

    правил, що регулюють відповідні  

    правовідносини.  

Ризики істотної зміни економічної та/або Ризик, пов'язаний з відмовою Середній Державний / Розробка спільної ефективної  системи 4.0 

бюджетної ситуації, що унеможливлює інвестора від здійснення  Приватний управління проектом ДПП, включаючи  

виконання умов договору проекту через економічні   механізми врегулювання спорів.  

 умови, інші суб‘єктивні   Розробка відповідної бюджетної  

 фактори, що не унеможливлює   програми.  

 виконання умов договору.     

 Ризик, пов'язаний з     

 неможливість державного     

 партнера своєчасно в повному     

 обсязі оплачувати послуги.     

ІІ. Політичні ризики      

Ризики реквізиції, конфіскація чи інший Ризик понесення значних Низький Державний/ Ретельне опрацювання умов угоди ДПП 1.0 

спосіб примусового відчуження майна, фінансових та/або матеріальних  Приватний   

необхідного для виконання умов втрат     

договору, яке партнер створює або      

набуває в установленому порядку і яке      

належить йому на праві власності      
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Ризики внесення змін до податкового Ризики зниження обсягів  Середній Приватний Відповідні положення угоди ДПП щодо 4.0 

законодавства чистого прибутку під час    відповідальності кожного з партнерів  

 експлуатації об‘єкта.      

Ризики застосування стандартів, якими Ризики понесення додаткових  Низький Приватний Розробка сценаріїв реагування на ризик 1.0 

встановлюються підвищені вимоги до фінансових втрат      

послуг, що надаються приватним       

партнером для виконання умов договору       

Ризики відмови у видачі органами Ризики, пов‘язані з отриманням  Середній Приватний Допоміжні заходи з боку державного 4.0 

місцевого самоврядування дозвільних дозволів безпосередньо    партнера по отриманню дозволів. Вибір  

документів, необхідних для виконання впливають на впровадження    досвідченого приватного партнера.  

умов договору проекту.      

Ризики відмови державного партнера від Фінансові втрати понесені  Середній Державний Компенсаційні механізми передбачені 4.0 

виконання умов договору у зв'язку із приватним партнером    угодою ДПП.  

зміною пріоритетів партнерства       

Ризик неприйняття органом місцевого Фінансові витрати понесені  Високий Державний Компенсаційні мехіназми передбачані 4.0 

самоврядування рішення щодо приватним партнером    угодою ДПП (субсидії або інші)  

затвердження економічно-обгрунтованих       

тарифів на тепло       

ІІІ. Ризики пов'язані з невиконанням партнерами умов договору:     

Ризики несвоєчасного або не в повному Ризик пов'язаний з тим,  Середній Приватний Ризик мінімізується  наявністю 4.0 
обсязі здійснення інвестицій приватний партнер несвоєчасно    критеріїв вибору професійного  

 здійснить переобладнання    приватного оператора ДПП, який має  

 об‘єкта ДПП, що може мати    доступ до сировини та технологій  

 наслідком погіршення якості та    альтернативного палива  

 кількості послуг      

Ризики виконання надання послуг в Ризик недоотримання  Середній Приватний Ретельне планування впровадження 4.0 
обсязі, меншому, ніж передбачено споживачами належного обсягу    партнерства, компенсаційні механізми  

договором і якості послуг    передбачені угодою ДПП  

Ризики будівництва/ реконструкції Основна проблема цього виду  Середній Приватний Забезпечення пасивного та активного 4.0 
 ризиків є можливість    нормо контролю на майданчику  

 реалізувати проект вчасно в    реконструкції приміщень  

 рамках встановленого бюджету,      

 технічними характеристиками і      

 проектними критеріями      

ІV. Комерційні ризики       

Ризики неотримання прибутку (доходів) Ризик пов'язаний з тим, що  Низький Приватний Ризик мінімізується  наявністю 1.0 
від провадження підприємницької поточна операційна діяльність    критеріїв вибору професійного  

діяльності в рамках договору, зокрема не дозволяє отримувати    оператора та оптимальних умов  

через зміну ринкової ціни сировини або грошовий потік достатній для    конкурсу ДПП  

інших компонентів для виробництва ведення бізнесу і      

тепла обслуговуванню боргу.    Ризик мінімізується затвердження  
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    тарифів на послуги приватного   

    партнера на економічно    

    обґрунтованому рівні та збереженням  

    планового рівня споживання послуг  

    приватного партнера бюджетними  

    установами у довгостроковому періоді  

Ризики залучення інвестицій в обсязі, Ризики недоотримання Середній Приватний Забезпечення якості послуг приватним 4.0 
недостатньому для виконання умов прибутку через зниження   партнером, та забезпечення економічно  

договору обсягу реалізації послуг   обґрунтованих тарифів та збереження  

    планового споживання послуг   

    бюджетними установами    

Ризики неефективного управління з боку Температура, своєчасність та Низький Приватний Якісне підготовка  істотних умов угоди 2.0 

приватного партнера майном, наданим обсяг наданого тепла можуть не   ДПП, ефективна система моніторингу і  

державним партнером для виконання відповідати заявленим   вирішення спорів ДПП    

умов договору, або процесами, що стандартам        

виникають уході їх виконання, зокрема         

ризиками, пов'язаними з неможливістю         

введення в експлуатацію предмета         

договору та його невідповідністю         

критеріям, узгодженим партнерами         

Ризики структурування проекту ДПП Ризик визнання умов договору Середній Приватний Юридична експертиза на етапах  4.0 

запропонованими формами такими, що не відповідають   підготовки проекту, супроводження  

 вимогам законів України   переговорного процесу та укладання  

    угоди ДПП     

Ризики зміни умов договору одним Ризики виникнення додаткових Низький Державний Ретельна підготовка умов угоди ДПП 2.0 
партнером без погодження з іншим фінансових зобов‘язань у однієї  /Приватний      

 із сторін        

Ризики розірвання договору в Ризики фінансових втрат обох Низький Державний Ретельна підготовка умов угоди ДПП 2.0 
односторонньому порядку сторін (недоотримані  /Приватний      

 інвестиції/ризик втрати        

 інвестованих ресурсів)        

V. Фінансові ризики         

Ризики підвищення процентних ставок за Ризик, пов'язаний із зростанням Середній Приватний Забезпечення високої  частки 4.0 
кредитами, залученими в  рамках ДПП потягом часу відсоткових   фінансування здійснення ДПП  

 ринкових ставкою   власними коштами приватного  

    партнера.     

VI. Екологічні ризики         

Ризики заподіяння шкоди здоров'ю Можливість не контрольованих Низький Приватний / Згідно чинного законодавства  1.0 
людей та навколишньому природному ситуацій внаслідок  Державний      

середовищу впровадження проекту ДПП,        

 що нанесуть шкоду        
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 навколишньому природному     

 середовищу     

Ризики техногенних аварій Ризики нанесення шкоди Низький Приватний Дотримання партнерами норма 1.0 
 навколишньому природному   санітарно-епідеміологічного та  

 середовищу   екологічного законодаства  

Ризики проектування та підготовчих Ризики проектування і Низький Приватний Забезпечення пасивного та активного 1.0 
робіт підготовчих робіт тісно   нормо контролю на майданчику  

 пов‘язані з технологією, що   реконструкції приміщень  

 буде застосовуватись і     

 масштабами проекту.     

Технологічний ризик Ризик дострокового морального Середній Приватний Своєчасний моніторинг нових тенологій 4.0 
 старіння обладнання   та довгострокове планування їх  

    впровадження  

VII. Ризики на стадії операційної діяльності     

Ризик операцій та обслуговування Ризик пов'язаний з тим, що Низький Приватний Ризик мінімізується  наявністю 1.0 
 поточна операційна діяльність   критеріїв вибору професійного  

 не дозволяє отримувати   приватного партнера та забезпеченням  

 грошовий потік достатній для   державним партнером економічно  

 ведення бізнесу і   огрунтованих тарифів на послуги та  

 обслуговуванню боргу.   плановий обсяг надання послуг.  
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Кількісний аналіз ризиків проводиться для оцінки найбільш значущих факторів, що можуть 
вплинути на показники ефективності інвестиційного проекту.  
Методикою виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та 
визначення форми управління ними пропонується скористатися одним або декількома 
методами, такими як:  

 статистичний метод, який полягає у визначенні рівня загрози виникнення ризику 
залежно від ступеня ймовірності його виникнення;

 метод доцільності витрат, що полягає у визначенні рівня загрози виникнення ризику 
перевищення обсягу коштів, які планується витратити під час виконання умов договору, 
порівняно з попередньо визначеним і погодженим партнерами;

 метод експертної оцінки, який полягає у проведенні оцінки ризиків групою експертів 
та визначенні за результатами такої оцінки ризику з найбільшим рівнем загрози його 
виникнення.
Оцінка ризиків даного проекту, враховуючи відсутність відповідних методологічних 
напрацювання, необхідної статистичної та економічної інформації та досіду їх розрахунків в 

Україні здійснюється із використання методу експертних оцінок. Було створено експертну 
группу, проведено анкетування та опитування. 
Ризики випадкового знищення майна або його частини, що використовується для виконання 

умов договору. Для опрацювання індексу ймовірності стосовно зазначеного ризику було 

покладено в основу експертної оцінки засновані на інформації стосовно ймовірностей 

настання події «знищення майна виробничого призначення» ( внаслідок пожежі тощо) 

подібного типу, якою оперують страхові компанії для розрахунків страхових платежів. Індекс 

негативних наслідків було дано оціночно виходячи із значення відповідного майна для 

провадження проекту. 
Результати виявлених ступеня ймовірності та індексів негативних наслідків рівня загрози 
представлені в таблиці 4: 
 

         Таблиця 4 

       

№ Вид ризику  Категорія (вид) Індекс Ступінь Поправка на ризик 

      витрат на які негативних 
ймовірності (індекс негативних       

впливає ризик наслідків        
наслідків Х          

         ступінь ймовірності) 
       

1 Ризики випадкового ВАРТІСТЬ 
0,5 0,013 0.065  

знищення майна або МАЙНА     

 його частини,  що     

 використовується для     

 виконання   умов     

 договору        

2 Ризики істотної  зміни ОБ'єм 
0,30 0,10 0,03  економічної та/або ІНВЕСТИЦІЙ     

 бюджетної ситуації, що     

 унеможливлює       

 виконання   умов     

 договору        

3 Ризики внесення змін ПОДАТКИ 
0,2 0,05 0,025  до податкового       

 законодавства       

4 Ризики несвоєчасного ОБ‘ М 
0,10 0,20 0,02  або не в повному обсязі ІНВЕСТИЦІЙ     

 здійснення інвестицій     

5 Ризики надання послуг ЗМЕНШЕННЯ 
0,20 0,10 0,1  в обсязі, меншому, ніж НАДХОДЖЕНЬ     

 передбачено договором     

6 
Ризики 

 
підвищення 

Сплата за кредит 
0,05 0,3 0,15    

 процентних ставок  за     

 кредитами, залученими     

         24 
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 в  рамках ДПП     

       
7 Ризики будівництва/ Вартість 

0,10 0,10 0,01  реконструкції будівництва     
      

8 Технологічний ризик 
Вартість 0,3 0,3 0,09    

   обладнання    
       

 

Проте, в кращій міжнародній практиці підготовки проектів ДПП ширше застосовуються інші 
методи кількісного аналізу ризиків проекту. Існує декілька основних методик проведення 

кількісного аналізу ризиків: аналіз впливу окремих факторів (аналіз чутливості), аналіз впливу 
комплексу факторів (сценарний аналіз) та імітаційне моделювання (метод Монте-Карло).  
Аналіз чутливості. Це стандартний метод кількісного аналізу, який полягає в зміні значень 

критичних параметрів, використання їх в фінансовій моделі проекту та розрахунку показників 

ефективності проекту при кожній з таких змін. Головним недоліком цього методу є 

припущення, що зміна одного фактора розглядається ізольовано, тоді як на практиці всі 

економічні фактори в тій чи іншій мірі корельовані. Тому застосування даного методу, на 

думку розробників цього ТЕО, є вельми обмеженим.  
Метод сценаріїв. В цілому цей метод дозволяє отримувати достатньо показову картину для 
різних варіантів реалізації проекту, а також дозволяє отримати інформацію про чутливість та 
можливих відхиленнях.  
Аналіз чутливості значень основних фінансових показників здійснювався за такими 

ключовими факторами на основі базової фінансової моделі проекту:  

 чиста приведена вартість (NPV)

 внутрішня норма рентабельності (IRR)

 дисконтований період окупності (DPP) 
Проаналізувавши чутливість за зазначенми факторами, було складено основні сценарії 
основних фінансових показників, що представлені в таблиці 5:  

 Такий, що не відповідає інтересам приватного партнера – І

 Реалістичний  – ІІ

 Такий, що не відповідає інтересам державного партнера – ІІІ

 

Сценарний аналіз за проектом ДПП модернізація котельні по вул.Кримського, 

м.Малин, Житомирської обл. 
   Таблиця 5 

    

Фактори  Сценарії  

 Такий, що не відповідає  Такий, що не відповідає 

 інтересам приватного Реалістичний інтересам державного партнера 

 партнера (оптимістичний)  (песимістичний) 

 І ІІ ІІІ 

Зниження вартості    

1 Гкал тепла на: 20% 10% 5% 

NPV (грн.) 190 068,44 1 057 076,82 1 490 581,01 

РІ 1,1 1,5 1,7 

IRR 16,9 25,6 29,5 

 

Даний проект фінансується за рахунок Приватного партнера, який буде постачати теплом ЗОШ 
№1, ЗОШ №2, ДЮСШ, за ціною вартості 1Гкал.  
За допомогою даного аналізу визначено процент зниження собівартості 1Гкал тепла. Як 
свідчать розрахунки представлені в таблиці 9 проект може бути успішним за  
зниження вартості 1 Гкал тепла на 10%.  
Заходи мінімізації (ліквідації) наслідків виникнення ризиків.  
Видається, що найбільш ефективними формами управління ризиками є оптимальний їх 
розподіл між учасниками ДПП та здійснення заходів щодо зменшення ймовірності їх 
виникнення.  
Заходами зменшення ймовірності виникнення ризиків є передусім вибір приватного 
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партнера, що має досвід у наданні послуг теплопостачання (в тому числі з використанням 
альтернативних джерел палива), а також визначення умов договору, які здатні забезпечити 
досягнення цілей, які ставить перед ДПП як державний, так і приватний партнер.  
В той же час повністю виключити ймовірність настання ризику неможливо.  
У зв'язку з цим необхідним є завчасне визначення способів подолання несприятливих 
наслідків настання ризиків. Настання ризику не має ставати для сторін нездоланною 
перешкодою для реалізації проекту ДПП.  
В узагальненому вигляді найбільш ефективними заходами мінімізації ризиків є: 

- перегляд умов договору; 

- звільнення сторони договору від відповідальності; 

- зупинення виконання зобов'язання; 

- страхування настання ризику.  
Як виключний захід ліквідації ризику може застосовуватись розірвання договору, укладеного 
в рамках ДПП.  
Заходи мінімізації (ліквідації) наслідків виникнення ризиків, що розглядаються нижче, мають 
бути передбачені договором, укладеним в рамках здійснення ДПП.  
Заходи мінімізації (ліквідації) наслідків виникнення ризиків аналізуються з урахуванням 

положень пункту 10 Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним 

партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232. Розробники ТЕО виходять із того, 

що зазначеною нормою встановлено невичерпний перелік заходів мінімізації (ліквідації) 

наслідків виникнення ризиків.  
Розглядаються заходи мінімізації (ліквідації) наслідків виникнення ризиків, які 

характеризуються хоча б низьким ступенем загрози. Ризики, які відсутні при реалізації 
проекту ДПП, не розглядаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи мінімізації (ліквідації) наслідків виникнення ризиків 
         Таблиця 6 

    

Категорія ризику Заходи мінімізації (ліквідації)  Коментар, пояснення 

    наслідків виникнення ризиків   

    Ризики пов'язані з впливом зовнішніх обставин, 

    що не залежать від волі партнерів 

Ризики  виникнення Звільнення партнера від  Згідно ч. 1. ст. 617 

форс-мажорних  відповідальності за невиконання або  Цивільного кодексу України особа, яка 

обставин   неналежне виконання умов договору,  порушила зобов'язання, звільняється 

    якщо воно зумовлене виникненням форс- від відповідальності за порушення 

    мажорних обставин.    зобов'язання, якщо вона доведе, що це 

    Про настання форс-мажорних порушення сталося внаслідок випадку 

    обставин,   сторона   піддана   дії   форс- або непереборної сили. 
    мажору,   має   невідкладно   повідомити  

    іншусторонудоговорувцілях  

    забезпечення можливості зменшення  

    негативного   впливу   форс-мажору   на  

    проект.      

    Уразі довготривалої дії  

    обставини форс-мажору сторони  

    зобов'язуються  здійснити  перегляд  умов  

    договору, зокрема продовжити строк його  

    дії.      
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Ризики  випадкового 1.    Страхування стороною договору  
знищення майна або належного їй майна, що використовується  

його частини, що для виконання умов договору.    

використовується для 2. Встановлення договором, укладеним в  

виконання  умов рамках    ДПП,    порядку    та    строку  

договору   відновлення майна за рахунок страхових  

    виплат.      
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Ризик істотної зміни  Основним заходом у разі настання ризику Правовою  підставою для перегляду 
економічної ситуації,  є   перегляд   умов   договору   (умови умов договору у такому випадку є ст. 

що унеможливлює  договору   мають   бути   приведені   у 652  Цивільного  кодексу України,  яка 

виконання умов   відповідність із новою економічною передбачає можливість зміни договору 

договору     ситуацією).       у разі істотної зміни обставин, якими 

     Крім  того, може застосовуватись сторони керувалися при укладенні 

     зупинення виконання інвестиційного договору.      

     зобов‘язання   на   час   переговорів   по       

     перегляду умов договору.          

     Як  виключний  захід, може       

     застосовуватись розірвання договору.       

                 

Політичні ризики                

Ризики  реквізиції,  1. Звільнення  партнера  від Вибір заходу має залежати від вартості 
конфіскація чи інший  відповідальності за  невиконання та важливості для проекту майна, яке 

спосіб примусового  зобов'язання, виконання якого виявилось примусово відчужено    

відчуження  майна,  неможливим внаслідок примусового Згідно  ч.  4  ст.  219  Господарського 

необхідного  для  відчуження майна.      кодексу України сторони зобов'язання 

виконання  умов  2. Розірвання договору одним з партнерів можуть передбачити певні обставини, 

договору, яке партнер  з  одночасним  урегулюванням питання які  через  надзвичайний  характер  цих 

створює або набуває  в  щодо  відшкодування  пов'язаних  з  цим обставин є підставою для звільнення їх 

установленому порядку  збитків.        від  господарської  відповідальності  у 
і яке належить йому на           випадку порушення зобов'язання через 

праві власності            дані   обставини,   а   також   порядок 

              засвідчення факту  виникнення таких 

              обставин.      

              Згідно ч. 1. ст. 651 Цивільного кодексу 
              України допускається одностороннє 

              розірвання договору у випадках 

              встановлених договором.   

Ризики внесення змін до  Основним заходом є перегляд умов        

податкового    договору у зв'язку з виникненням ризику.       

законодавства   Змінені умови договору можуть         

     передбачати вищі компенсації з боку        

     державного партнера.           

     Як виключний захід, може          

     застосовуватись розірвання договору.       

Ризики застосування  Перегляд   умов  договору  у  зв'язку  з       

стандартів, якими  виникненням   ризику.   Внесені   зміни       

встановлюються  мають передбачати адаптацію умов       

підвищені вимоги до  партнерства до нових стандартів послуг.       

послуг, що надаються                 

приватним партнером                 

для виконання умов                 

договору                    

Ризики відмови у видачі  Визначення заходу мінімізації має       

органами місцевого  здійснюватись  у  залежності  від  підстав       

самоврядування   відмови у видачі дозвільних документів.       

дозвільних документів,  Якщо  відмова  є  необґрунтованою,  то       

необхідних для   приватний  партнер повинен  звільнятись       

виконання умов   від відповідальності за невиконання       

договору     зобов'язання, виконання якого є       

     неможливим без  отримання  документу       

     дозвільного характеру.           

     Якщо   відмова   є   обґрунтованою,   то       

     заходом мінімізації  ризику є       

     встановлення відповідальності для       

     приватного партнера за невиконання       

     умов договору.            

Ризики відмови   Розірвання договору одним з партнерів з Договором має передбачатись 
державного партнера  одночасним урегулюванням питання виключний перелік підстав для 

від виконання умов  щодо  відшкодування  пов'язаних  з  цим односторонньої відмови від договору. 

договору у зв'язку із  збитків.              

зміною пріоритетів                 

партнерства                   
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Ризики пов'язані з невиконанням партнерами умов договору  
Ризики  несвоєчасного 1. Встановлення  відповідальності Вибір заходу має залежати від розміру 
або не в повному обсязі приватного партнера за невиконання невнесених інвестицій та строків 

здійснення інвестицій зобов'язань по здійсненню інвестицій. прострочення.   

      2. Зупинення державним партнером      

      виконання зустрічних зобов'язань.      

      Як виключний  захід може      

      застосовуватись розірвання договору      

      державним партнером з одночасним      

      урегулюванням  питання щодо      

      відшкодування пов'язаних з цим збитків.      

Ризики надання послуг Якщо надання послуг в обсязі, меншому,      

в  обсязі, меншому, ніж ніж  передбачено  договором  пов'язане  з      

передбачено договором діями приватного  партнера      

      (необґрунтовані    відмови    у    наданні      

      послуг, надання послуг низької якості), то      

      мінімізувати наслідки для проекту такого      

      ризику  можливо  шляхом встановлення      

      відповідальності приватного партнера.      

      Якщо надання послуг в обсязі, меншому,      

      ніж передбачено договором обумовлено      

      об'єктивним чинниками, то заходом      

      мінімізації наслідків ризику є перегляд      

      умов договору.           

 Комерційні ризики             

Ризики   неотримання         Мінімізувати наслідки неспроможності 
прибутку  (доходів)  від         приватного партнера ефективно 

провадження           здійснювати підприємницьку 

підприємницької           діяльність не видається можливим. 

діяльності в рамках              

договору, зокрема через              

зміну ринкової ціни              

сировини  або інших              

компонентів  для              

виробництва тепла               

Ризики   здійснення Договором має бути  визначено      

непередбачуваних  зобов'язання    сторін    по    здійсненню      

витрат, необхідних для непередбачуваних  витрат.  Зокрема  має      

виконання  умов бути передбачено:          

договору;     -   сторона,   що   несе   непередбачувані      

      витрати у залежності від характеру таких      

      витрат;            

      -  строки  здійснення непередбачуваних      

      витрат;            

      - джерела покриття непередбачуваних      

      витрат.            

Ризики  неефективного Договором має бути передбачено надання      

управління з боку державним партнером приватному      

приватного партнера партнеру допомоги  при  здійсненні      

майном,  наданим управління майном та процесами.      

державним партнером Як виключний  захід може      

для   виконання умов застосовуватись розірвання договору   з      

договору,    або одночасним урегулюванням питання      

процесами,   що щодо  відшкодування  пов'язаних  з  цим      

виникають уході їх збитків            

виконання, зокрема              

ризиками, пов'язаними з              

неможливістю введення              

в  експлуатацію              

предмета договору та              

його невідповідністю              

критеріям, узгодженим              

партнерами                 

Ризики  зміни умов         Не передбачається включення 

договору   одним         додоговору положень, які 

партнером   без         передбачають  можливість 
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погодження з іншим  односторонньої  зміни  умов  договору. 
    У  зв'язку  з  цим  заходи  з  мінімізації 

    ризику не визначаються.   

Ризики  розірвання  Передбачається включення до 
договору в  договору положень,  які  передбачають 

односторонньому  можливість  одностороннього 

порядку   розірвання договору лише з 

    виключного   переліку   підстав.   Такі 

    підстави будуть пов'язані із подальшою 

    неможливістю  реалізації  проекту.  У 
    зв'язку  з  цим  заходи  з  мінімізації 

    ризику не визначаються.   

 Екологічні ризики     

Ризики  заподіяння Страхування настання ризику      

шкоди  здоров'ю  людей       

та навколишньому       

природному       

середовищу        

Ризики  техногенних Страхування настання ризику      

аварій.         
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Додаток Д 

 

Інформаційна довідка 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо 

договору спільної діяльності у місті Остер, 

укладеного у рамках державно-приватного партнерства 

 

 

23 червня 2015 року між територіальною громадою міста Остер в особі 

Остерської міської ради та корпорації"Укратомприлад" у рамках здійснення 

публічно-приватного партнерства укладено договір про спільну діяльність. 

Строк дії договору 25 років з дати його підписання. 

 

Метою укладення зазначеного договору є: 

• реконструкція окремих складових ЦМК системи теплопостачання; 

• будівництво теплотраси; 

• оптимізація теплових мереж, забезпечення стабільної роботи; 

• надання якісних послуг з виробництва теплової енергії та постачання 

теплової енергії. 

 

Об‘єктом публічно-приватного партнерства є котельні по вулицях Б. 

Хмельницького 66 б та 8 березня 7 б, м. Остер, Чернігівської області, що 

перебуває у комунальній власності і забезпечує теплом об‘єкти бюджетної 

сфери, зокрема: 

• ДНЗ"Оленка" вул. Б.Хмельницького, 76А; 

• Остерська гімназія; 

• Остерський коледж будівництва та дизайну, вул.8 Березня, 7А; 

• Будинок творчості дітей та юнацтва, вул. Незалежності, 42; 

• Міський відділ міліції, вул. Незалежності, 31. 
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Продовження дод. Д 

 

 

Договором передбачено проведення таких робіт: 

• замовлення та виготовлення обладнання; 

• проведення монтажно-будівельних робіт з встановлення обладнання; 

• проведення пусконалагоджувальних робіт із отриманням всіх дозвільних 

документів на початок експлуатації даного обладнання та ліцензії; 

• проведення операційної діяльності, щодо виробництва теплової енергії та 

постачання тепла споживачам. 
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Додаток Ж 

Структура фінансової моделі проекту будівництва, подальшої експлуатації та утримання 
нової концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець 

 

 

 

 

(в окремому файлі – «Додаток Ж») – 1 сторінка (горизонтальна орієнтація) 

КМУ 

Розробляє/підписує/виконує 

зобов’язання 

Концесійна 

угода 

Концесіонер 

фінансує вартість 

будівельних робіт 

Державний 

бюджет 

Плата за 

експлуатаційну 

готовність 

Плата за 

проїзд 

дорогою 

Користувачі 

КМУ 

затверджує 

Максимальний розмір 

плати за проїзд 

Розмір плати за 

експлуатаційну готовність 

Погоджує умови 

концесійного конкурсу 

Рішення про укладення 

концесійного договору з 

переможцем конкурсу 

Укравтодор 
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Додаток З 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ, 

ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ (2012-2014) 

 

Серед 51 інвестиційного проекту та проектної пропозиції за цей період 

Мінекономрозвитку затвердило 50 проектів, а один відхилило. Розподіл 

проектів за сферами включає: 7 проектів у машинобудуванні, 35 (69%) - у 

теплопостачанні, 3 - у харчовій промисловості, 6 - в інших галузях. 27 з усіх 

проектів теплопостачання пропонують покращити систему опалення 

(переважно за рахунок встановлення бойлерів) для будівель бюджетної сфери 

(23 - для шкіл та дитячих садочків та 4 - для лікарень). Бенефіціарами усіх цих 

проектів є комунальні підприємства. Більшість запитів на підтримку цих 

проектів були підготовлених місцевими відділами освіти або охорони здоров'я. 

Усі вони є маленькими проектами (від 50 до 400 тисяч доларів). 
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Серед включених до реєстру інвестиційних проектів та проектних 

пропозицій: 

 17 великих проектів (від 20 до 4,297 мільйонів доларів США); 

 6 середніх проектів (від 1 до 12 мільйонів доларів США); 

 28 маленьких проектів (до 1 мільйона доларів США). 

 

 

 

6

28

17

 

Усі ці проекти розглядаються Мінекономрозвитку за тією ж самою 

процедурою. 
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Інвестиційні проекти та проектні пропозиції за секторами 
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 11 проектів та проектних пропозицій (близько 22 відсотків) були 

ініційовані компаніями приватного сектору. 

Існує три різні механізми державної підтримки, яка потрібна ініціаторам 

проекту: 

 державні гарантії щодо позик, які планується залучити ініціаторами 

проекту (13); 

 пряме фінансування з державного бюджету (37); 

 державні позики (1 запит від компанії приватного сектору - був 

відхилений Мінекономрозвитку). 

 

Понад 60 відсотків пропозицій, які потребують державні гарантії, були 

ініційовані компаніями приватного сектору. Їхні пропозиції передбачають, що: 

 приватні компанії самостійно отримують комерційну позику (можливо, 

навіть у власному банку); 

 Уряд забезпечує приватні компанії державними гарантіями без 

задоволення цими компаніями будь - яких суспільних інтересів. 

Відсоткові ставки для позик, які планувалося взяти за проектними 
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пропозиціями, підготовленими державним та приватним сектором, що були 

переглянуті командою Світового банку, включали: 2%, 9,5%, 10%, 12%, 13% і 

18%. 

 

 

 

 

Інвестиційні проекти та проектні пропозиції відповідно до способу 

державної підтримки та форми власності ініціатора 
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Інвестиційні проекти та проектні пропозиції відповідно до способу 

державної підтримки та розміру проекту 
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Розподіл проектних пропозицій за установою, яка їх ініціює 

(державною або приватною) 

Ініціатори усіх 11 інвестиційних проектів та проектних пропозицій 

(близько 22 відсотків) є компаніями приватного сектору. Ініціатори інших 40 

інвестиційних проектів та проектних пропозицій є державними або 

комунальними підприємствами (публічні). 
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Публічні підприємства як ініціатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічні (40) 

Державні (7) Комунальні (33) 

Фінансування з державного 

бюджету (32) 

Великі (7) Малі (28) Середні 

(4) 

Великі (1) 

Державні 

гарантії (1) 

Фінансування 

з бюджету (3) 

Державні гарантії 

Фінансування з держбюджету 

+ державні гарантії (1) 

(1) (1) (1) 

SB – Фінансування з державного бюджету 

SG – Держані гарантії 

 Теплопостачання 

 Машинобудування 

 Охорона здоров‘я  

 Міський транспорт 

 

 

 

 



437 

Приватні компанії як ініціатори 

 

Розмір 

проекту 

Вартість 

(мільйонів 

доларів 

США) 

Тип державної підтримки Сектор 

Великий 45,6 Фінансування з державного 

бюджету - 100% 

Вирощування грибів 

Великий 851 Державні гарантії - 74% Теплопостачання 

(модернізація теплової 

електростанції 

«Слов'янська») 

Середній 1,95 Фінансування з державного 

бюджету - 24% 

Будівництво мережі 

магазинів 

Великий 11,3 Державні гарантії - 77,5% Встановлення системи 

освітлення 

Великий 84 Державні гарантії - 66% Будівництво школи та 

дитячого садочка 

Великий 1,318 Державні гарантії - 85% Модернізація переробки 

нафти 

Великий 143,5 Державні гарантії - 75% Обробка продуктів 

тваринного та рослинного 

походження 

Великий 45,3 Державні гарантії - 100% Розведення риби 

Великий 1,310 Державні гарантії - 96,3% 

Фінансування з державного 

бюджету - 3,7% 

Модернізація системи 

обробки відходів 

Великий 391 Державні гарантії - 63% Розробка та виробництво 

електромобілів та станцій 

зарядки 

Великий 211 Державний кредит - 51,5% Розробка та виробництво 

гелікоптерів
101

 

Розмір 

проекту 

Вартість 

(мільйонів 

доларів 

США) 

Тип державної підтримки Сектор 
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Додаток К 

 

Порівняльний законодавчий огляд країн, які нещодавно впровадили сучасні законодавчі основи публічно-приватного 

партнерства «Аналіз нещодавно імплементованих реформ законодавства про публічно-приватне партнерство», 

виконаний на основі методології Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

 РЕФОРМИ ДПП (ПРОЕКТИ)  ПРЕЦЕДЕНТИ В ЄС 

ОСНОВНИЙ 

НАПРЯМ 

КУВЕЙТ ЄГИПЕТ АЛБАНІЯ ПОРТУГАЛІЯ ГРЕЦІЯ 

Загальна політика - Уряд прагне 

сприяти ППП 

транзакціям. 

- Жодного ППП 

проекту ще не 

впроваджено. 

- Уряд прагне 

сприяти ППП. 

- Впровадження 

декількох пілотних 

ППП проектів. 

- Уряд прагне 

сприяти ППП. 

- Впровадження 

одного ППП проекту. 

- Уряд прагне 

сприяти ППП.  

- Впровадження 

декількох ППП 

проектів. 

- Уряд прагне 

сприяти ППП.  

- Впровадження 

декількох ППП 

проектів. 

Загальна правова база - Спеціальний закон 

підготовлений, але ще 

не прийнятий (проект 

2006 року). 

- Спеціальний закон 

підготовлений, але 

досі обговорюється. 

- Спеціальний закон 

підготовлений та 

прийнятий 

- Спеціальний декрет-

закон підготовлений 

та прийнятий 

(Декрет-закон № 

141/2006 від 27 липня 

2006 року). 

- Спеціальний закон 

підготовлений та 

прийнятий (Закон № 

3389/2005 прийнятий 

у вересні 2005 року). 

Визначення та сфера дії 

закону про ДПП 

- ППП визначено 

(Визначення 

"Проекту ППП" у 

статті 1.2 проекту 

закону).  

- Сфера дії закону 

обмежена ("Всі 

сектори національної 

економіки мають 

- ППП визначено 

(визначення 

"Партнерського 

контракту" у статті 2 

проекту закону). 

- ППП визначено 

(визначення 

"концесії" у статті 2 

закону).  

- Сфера дії закону 

обмежена (перелік 

секторів у статті 4 

закону). 

- ППП визначено (у 

статті 2 закону).  

- Перелік секторів 

відсутній та жоден 

сектор не 

виключений.  

- Виключення 

спеціальних форм 

договорів (наприклад, 

- Визначення ДПП 

відсутнє.  

- Будь-які роботи або 

послуги, що 

знаходяться в 

компетенції 

державних органів 

можуть стати 

предметом Договору 



439 

бути доступні для 

ППП окрім тих, що 

прямо заборонені 

законом") у статті 1.4 

проекту закону). 

договорів концесії 

для громадських 

робіт та послуг, 

договорів управління) 

та проектів < 25 

мільйонів євро 

інвестиційної 

вартості або 10 

мільйонів євро 

державних платежів 

(стаття 2 закону). 

про ДПП окрім 

випадків, коли 

Конституція прямо це 

забороняє 

(наприклад, оборона, 

судочинство, 

поліцейське 

патрулювання).  

- Проекти не мають 

перевищувати 200 

000 000 євро (не 

включаючи ПДВ). 

Відбір приватного 

партнера 

- Задоволення 

принципу чесної та 

відкритої процедури 

відбору та тендерних 

правил, конкурентних 

правил щодо 

пропозицій наданих 

за власною 

ініціативою (стаття 

2.3 проекту закону та 

стаття 4.6 проекту 

підзаконного акту) та 

можливості 

оспорювання 

незаконних рішень 

(стаття 5.6 проекту 

підзаконних актів). 

- Задоволення 

принципу чесної та 

відкритої процедури 

відбору та тендерних 

правил, можливості 

оспорювання 

незаконних рішень 

(стаття 19 проекту 

закону)  

- Згадування про 

пропозиції наданих за 

власною ініціативою 

у проекті закону 

відсутнє. 

- Задоволення 

принципу чесної та 

відкритої процедури 

відбору та тендерних 

правил, з 

обмеженими 

винятками, що 

дозволяють прямі 

переговори (стаття 22 

закону), 

конкурентних правил 

щодо пропозицій 

наданих за власною 

ініціативою (стаття 23 

закону) та можливості 

оспорювання 

незаконних рішень. 

- Застосовується 

Директива 

2004/18/ЕС.  

- Застосування 

загальних принципів 

 С про відкритість, 

пропорційність, рівне 

ставлення, взаємне 

визнання, захист 

навколишнього 

середовища та 

свободи конкуренції. 

- Застосовується 

Директива 

2004/18/ЕС.  

- Застосування 

загальних принципів 

 С про відкритість, 

пропорційність, рівне 

ставлення, взаємне 

визнання, захист 

навколишнього 

середовища та 

свободи конкуренції. 

- 4 різні процедури 

прийняття рішень: 

відкрита, обмежена, 

договірна та 

процедура 

конкурентного 

діалогу (стаття 8 

закону). 2 останні 

тільки для складних 

транзакцій. 
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Договір про ДПП - Гнучкий, оскільки 

модельний договір 

про ППП не 

наведений у проекті 

закону. 

- Модельний договір 

про ППП не 

наведений у проекті 

закону, але орган з 

питань ППП вимагає 

значною мірою 

використовувати 

попередні договори 

про ППП (наприклад, 

договір про шкільне 

ППП мав бути 

використаний у 

проекті очисних 

споруд), що 

призводить до 

недостатньої 

гнучкості. 

- Гнучкий, оскільки 

модельний договір 

про ППП не 

наведений у законі. 

- Гнучкий, оскільки 

модельний договір 

про ППП не 

наведений у законі. 

- Гнучкий, оскільки 

обов‘язковий 

модельний договір 

про ППП не 

наведений у законі.  

- У законі містяться 

детальні, але примірні 

описи положень, що 

можуть бути 

включені у договір 

про ППП. 

Питання безпеки та 

підтримки 

- Можливість 

входження/заміни 

(step-in) приватного 

партнера.  

- Можливість 

урядової фінансової 

підтримки або 

гарантування 

Органом Влади 

належного виконання 

його обов‘язків 

(стаття 3.4 проекту 

закону "Договір про 

ППП має 

встановлювати межі, 

якщо такі є, 

підтримки Договору 

- Можливість 

входження/заміни 

(step-in) приватного 

партнера - не 

зазначені.  

- Можливість 

урядової фінансової 

підтримки або 

гарантування 

замовником 

належного виконання 

його зобов‘язань не 

зазначена. 

- Можливість 

входження/заміни 

(step-in) приватного 

партнера - не 

зазначені.  

- Можливість 

публічної фінансової 

підтримки або 

гарантування 

Органом Влади 

належного виконання 

його зобов‘язань 

(стаття 11.3.b закону). 

- Можливість 

публічної фінансової 

підтримки або 

гарантування 

Органом Влади 

належного виконання 

його зобов‘язань не 

зазначена. 

- Можливість 

входження/заміни 

(step-in) приватного 

партнера я зазначена 

як договірні 

положення.  

- Можливість 

урядової фінансової 

підтримки або 

гарантування 

Органом Влади 

належного виконання 

його зобов‘язань не 

зазначена. 
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про ППП Державою, 

державними 

органами, компаніями 

державної власності 

або іншими особами, 

включаючи дочірні 

компанії, 

поручителів, внески у 

майновій формі і 

т.д.") 

Вирішення спорів та 

право, що 

застосовується 

- Сторони не можуть 

домовитись щодо 

вибору права, право 

Кувейту має 

застосовуватись до 

Договорів ППП 

(стаття 5 проекту 

закону).  

- Сторони вільні 

обрати порядок 

вирішення спорів, 

тобто суди Кувейту 

або міжнародний 

арбітраж (стаття 5 

проекту закону). 

- Сторони не можуть 

домовитись щодо 

вибору права, право 

 гипту має 

застосовуватись до 

Договорів ППП 

(стаття 34 проекту 

закону).  

- Включення 

арбітражних умов має 

бути затверджено 

Урядом (стаття 34 

проекту закону). 

- Сторони не можуть 

домовитись щодо 

вибору права, право 

Албанії має 

застосовуватись до 

Договорів ППП, але 

"Концесіонер, його 

акціонери та інші 

бізнес партнери вільні 

обрати право, що 

буде керівним у їх 

відносинах" (стаття 

30 закону).  

- Сторони вільні 

обрати порядок 

вирішення спорів, 

тобто суди Албанії 

або міжнародний 

арбітраж (стаття 31 

закону). 

- Сторони не можуть 

домовитись щодо 

вибору права, право 

Португалії має 

застосовуватись до 

Договорів ППП.  

- Можливість 

міжнародного 

арбітражу не 

згадується.  

- Згадується "комітет 

для ведення 

переговорів", 

вповноважений 

Міністерством 

Фінансів вирішувати 

спори. 

- Сторони не можуть 

домовитись щодо 

вибору права, право 

Греції має 

застосовуватись до 

Договорів ППП.  

- Спори мають бути 

вирішені шляхом 

арбітражу, Договір 

про ДПП має містити 

правила, що 

регулюють арбітраж. 

- Сторони вільні 

обрати між місцевим 

та міжнародним 

арбітражем, якщо 

підрядник не з Греції. 

Джерело: Діагностичний огляд законодавства про державно-приватне партнерство [http://ppp-ukraine.org/wp-content/uploads/2013/07/diagnostic-

review-of-legal-and-regulatory-framework-for-ppps-ukr.pdf] 
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Додаток Л 

 

ТИПОВА СТРУКТУРА 

УГОДИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Глава I. Загальні положення: 

1. дані про сторони що укладають договір; 

2. мета укладення договору; 

3. форми і способи виконання договору; 

4. предмет публічно-приватного партнерства (техніко-економічна 

характеристика); 

5. права власності; 

6. положення про конфіденційність; 

7. умови страхування; 

8. обставини непереборної сили; 

9. дозволу та затвердження. 

 

Глава II. Термін дії договору: 

1. встановлення певної тривалості здійснення публічно-приватного 

партнерства; 

2. етапи здійснення публічно-приватного партнерства; 

3. якщо того вимагають обставини, термін здачі в експлуатацію предмета 

публічно-приватного партнерства; 

4. тривалість впровадження проекту; 

5. якщо того вимагають обставини, максимальна тривалість будівництва або 

модернізації; 

6. якщо того вимагають обставини, термін експлуатації і технічного 

обслуговування; 

7. спосіб і порядок повернення предмета публічно-приватного партнерства 

після завершення терміну дії публічно-приватного партнерства. 
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Глава III. Фінансові та технічні зобов'язання: 

1. якщо того вимагають обставини, зобов'язання державного партнера щодо 

спільного фінансування предмета публічно-приватного партнерства; 

2. зобов'язання приватного партнера щодо створення / реконструкції предмета 

публічно-приватного партнерства; 

3. зобов'язання приватного партнера щодо ремонту предмета публічно-

приватного партнерства, якщо дана вимога була включена в список вимог 

державного партнера або якщо дане зобов‘язання взяв на себе приватний 

партнер на етапі проведення конкурсу з відбору приватного партнера; 

4. зобов'язання приватного партнера щодо збереження відповідно до 

законодавства пільг для певних категорій населення; 

5. порядок забезпечення комерційної свободи. 

 

Глава IV. Технічні та інші умови: 

(A) Технічні умови, що стосуються наступних фінансових аспектів: 

1. інвестованого капіталу або, якщо того вимагають обставини, первинно 

підписаного і внесеного капіталу; 

2. співвідношення між витратою і капіталом, в разі необхідності; 

3. коефіцієнта покриття, в разі необхідності; 

4. дивідендів, в разі необхідності; 

5. застосовного процентного коефіцієнта; 

6. валют позик і джерел фінансування; 

7. способів повернення інвестицій кожної зі сторін договору. 

(B) Технічні умови, що стосуються положень про будівництво та 

модернізації, в разі необхідності: 

1. стандарти і специфікації; 

2. методи введення в експлуатацію; 

3. стандарти якості в будівництві; 

4. закупівля матеріалів; 
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5. характеристики будівель, в разі необхідності; 

6. технології, що застосовуються в будівництві, в разі необхідності; 

7. якщо того вимагають обставини, план підсобних робіт; 

8. тимчасові приписи і запобіжні заходи; 

9. правила регулюють порядок землі, що перебуває у власності державного 

партнера. 

(C) Технічні умови, що стосуються положень про експлуатацію і 

використання, в разі необхідності: 

1. специфікації досягнень; 

2. обсяг благ, які підлягають виробництву, робіт, що підлягають виконанню і 

послуг, що підлягають наданню; 

3. інфраструктурні здатності; 

4. специфікації по обладнанню; 

5. критерії досягнень в разі укладення договору довірчого управління. 

(D) Технічні умови, що стосуються фінансово-економічних положень: 

1. рівень стягування мит / тарифів та порядок їх збору; 

2. період збору мит / тарифів, в разі необхідності; 

3. частота і критерії актуалізації мит / тарифів, в разі необхідності; 

4. оплата за використання предмета публічно-приватного партнерства, форма, 

строки та процедура оплати. 

 

Глава V. Моніторинг та контроль: 

1. моніторинг процесу проектування, будівництва і експлуатації предмета 

публічно-приватного партнерства, а також інших дій, що являються предметом 

договору про публічно-приватне партнерство; 

2. механізми фінансового аудиту в ході реалізації проекту публічно-приватного 

партнерства; 

3. процедури відстеження виконання завдань проекту публічно-приватного 

партнерства. 
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Глава VI. Ризики і гарантії: 

1. положення, що стосуються порядку розподілу ризиків в ході реалізації 

проекту публічно-приватного партнерства; 

2. визначення фінансових гарантій і гарантій від валютного ризику; 

3. особливі гарантії, якщо буде потреба. 

 

Глава VII. Відповідальність і відшкодування: 

1. положення, що стосуються порядку повернення / відшкодування збитків; 

2. штраф у разі невиконання завдань, встановлених в договорі; 

3. відповідальність за невиконання зобов'язань в разі резолюції, розірвання і / 

або припинення дії договору, якщо того вимагають обставини. 

 

Глава VIII. Розірвання договору та припинення його дії: 

1. положення, що стосуються припинення дії договору; 

2. умови розірвання договору в односторонньому порядку або за згодою сторін; 

3. положення, що стосуються виходу з проекту, в разі необхідності. 

 

Глава IX. Спеціальні положення: 

1. умови установи комерційного товариства для реалізації проекту, в разі 

необхідності визначення часток участі державного та приватного партнерів; 

2. придбання земель, в разі необхідності; 

3. порядок забезпечення виняткових прав, в разі необхідності; 

4. допустимі зміни в проекті; 

5. формули відшкодування, якщо буде потреба; 

6. режим податків і зборів; 

7. заборона на заміщення сторін договору; 

8. способи підтримки зв'язку і спілкування. 

 

Глава Х. Прикінцеві положення: 

1. визначення і тлумачення; 
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2. чинне законодавство і юрисдикція; 

3. зміни в законодавстві; 

4. поправки в договорі; 

5. повідомлення; 

6. порядок вирішення спорів; 

7. мову, на якому складено договір. 

Додатки - малюнки, таблиці, креслення, технічні та (або) інші дані, якщо 

того вимагають обставини. 

 

Примітка: форма, структура і зміст договору про публічно-приватне 

партнерство є предметом переговорів і визначаються з урахуванням 

перерахованих вище розділів, які можуть бути частково або повністю 

деталізовані в тексті договору або які можуть бути доповнені іншими 

термінами, характерними для проекту публічно-приватного партнерства, 

договір про реалізацію якого належить укласти. 

 

Положення, характерні для договорів про передачу в концесію 

земель та інших природних ресурсів 

Договір про передачу в концесію земель та інших природних ресурсів 

повинен містити: 

1. показники навколишнього середовища, ґрунту та інших природних ресурсів, 

а також ступінь їх експлуатації; 

2. технологічні норми експлуатації; 

3. умови рекультивації земель; 

4. компенсаційні виплати за виведення з обороту земель та інших природних 

ресурсів; 

5. умови охорони супровідних природних ресурсів; 

6. кількість і порядок зберігання відходів виробництва; 

7. гранично допустимі нормативи впливу на навколишнє середовище; 
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8. порядок розподілу витрат на проектування, експлуатацію і капіталізацію 

природних ресурсів, а також ризики і доходи що пов‘язані зі здійсненням цієї 

діяльності. 

 


