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У статті визначено сутність механізму кон-
цесії. Розглянуто переваги і недоліки засто-
сування концесії як механізму реалізації дер-
жавно-приватного партнерства органами 
публічної влади. Визначено проблеми укла-
дання концесійних договорів у вітчизняній 
практиці. Діагностовано причини розірвання 
концесійних проектів, які мали місце в укра-
їнській практиці. Вироблено пропозиції щодо 
удосконалення механізму концесії з врахуван-
ням зарубіжної практики.
ключові слова: концесія, державно-при-
ватне партнерство, концесійний договір, 
механізм концесії.

В статье определена сущность механизма 
концессии. Рассмотрены преимущества 
и недостатки применения концессии как 
механизма реализации государственно-
частного партнерства органами публичной 
власти. Определены проблемы заключения 
концессионных договоров в отечественной 
практике. Диагностированы причины рас-

торжения концессионных проектов, кото-
рые имели место в украинской практике. 
Выработаны предложения по совершен-
ствованию механизма концессии с учетом 
зарубежной практики.
ключевые слова: концессия, государ-
ственно-частное партнерство, концесси-
онный договор, механизм концессии.

In the article defines the essence of the mecha-
nism concession. Considered advantages and 
disadvantages of a concession mechanism for 
implementing public-private partnership public 
authorities. Determined problems concession 
contracts in domestic practice. Diagnosed the 
reasons for termination of concession projects 
that took place in the Ukrainian practice. Pro-
duced proposals to improve the mechanism of 
concessions with regard to foreign practices.
Key words: concession, public private part-
nership, concession agreement, concession 
mechanism.

Постановка проблеми. Забезпечення високих 
і стійких темпів розвитку країни, досягнення стра-
тегічних цілей державної влади є неможливим без 
партнерства державних органів влади з представ-
никами приватного бізнесу. Стратегії і програми, 
що орієнтуються тільки на використання бюджет-
них коштів, не дозволяють державі здійснювати 
масштабні, стратегічні проекти, що лежать в основі 
високої конкурентоспроможності країни. Дефіцит 
бюджету, скорочення видатків бюджетів, що спря-
мовуються на реалізацію інвестиційних проектів, 
необхідність модернізації застарілих об’єктів інфра-
структури призводять до пошуку позабюджетного 
фінансування, яке у світовій практиці здійснюється 
на основі механізму концесії, які є найперспектив-
нішою формою державно-приватного партнерства 
(ДПП). Відтак дослідження проблем розвитку меха-
нізму концесії, переваг та недоліків має важливе 
теоретичне та практичне значення. Дослідження 
набуває особливої актуальності в умовах запрова-
дження структурних реформацій у ключових секто-
рах економіки нашої держави.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням теоретичних і практичних аспек-
тів розвитку державно-приватного партнерства, 
зокрема, механізму концесії, присвячені праці 
таких вчених-економістів: І. Богдан, М. Бутко, 
Ю. Вдовенко, В. Геєць, Л. Гриценко, І. Запатріна, 
А. Мельник, К. Павлюк, О. Степанова, Н. Філіпова, 
Є. Черевиков, П. Шилепницький, та ін. Попри 
напрацьованість теоретичних і практичних поло-
жень щодо сутнісних характеристик концесії, її 
еволюції, переваг та недоліків застосування, в 

економічній літературі недостатньо уваги приді-
лено дослідженню факторам, які стримують роз-
виток механізму концесії в Україні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз проблем, що стримують розвиток концесій-
ного механізму в Україні та вироблення пропози-
цій щодо його удосконалення. 

виклад основного матеріалу. Одним з най-
поширеніших механізмів реалізації ДПП в Україні 
можна вважати концесію. Концесія – універсаль-
ний спосіб вирішення проблем соціально-еконо-
мічного значення, що є незалежним від великої 
кількості базових характеристик і суспільних чин-
ників. Цей механізм здійснення ДПП є найбільш 
поширеним за кордоном при здійсненні великих 
проектів та успішно застосовується більш, ніж у 
120 країнах світу. Найбільш перспективним для 
використання є механізм концесії в проектах 
транспортної інфраструктури. Прикладом цьому 
є такі великі об’єкти, як тунель під протокою 
Ла-Манш, транспортна розв’язка через р. Темзу 
в Дартфорді, 50 автострад в Мексиці, швидкісні 
автостради в Китаї тощо. Згідно чинної в Україні 
нормативної бази концесійним договором визна-
чається договір, відповідно до якого уповноваже-
ний орган виконавчої влади чи орган місцевого 
самоврядування (концесієдавець) надає на плат-
ній та строковій основі суб’єкту підприємницької 
діяльності (концесіонеру) право створити (побуду-
вати) об’єкт концесії чи суттєво його поліпшити та 
(або) здійснювати його управління (експлуатацію) 
відповідно до законодавства з метою задоволення 
громадських потреб [1].
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  Економіка та управління підприємствами

Механізм концесії в Україні передбачає: здій-
снення концесійної діяльності на підставі конце-
сійного договору, контроль за її здійсненням та 
державне регулювання; вибір концесіонерів пере-
важно на конкурсній основі; комплексне і платне 
використання об’єкта концесії; дотримання вза-
ємовигоди сторін; державні гарантії капітало-
вкладень концесіонерів; врахування особливос-
тей надання об’єкта у концесію окремих сферах 
господарської діяльності; стабільність умов і роз-
поділ ризиків між сторонами договору; забезпе-
чення законних прав та інтересів споживачів това-
рів (робіт, послуг), що надаються концесіонером; 
участь держави, органів місцевого самовряду-
вання у частковому фінансуванні об’єктів концесії, 
які мають соціальне значення.

Так, зокрема, концесійний договір відповідно до 
чинного законодавства визначає порядок ведення 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності кон-
цесіонера, порядок сплати мита, податку на додану 
вартість та акцизного збору при ввезенні матеріаль-
них цінностей у зв’язку із виконанням концесійних 
зобов’язань концесіонером. Однією його основною 
умовою є визначення плати концесійних платежів, 
які вносяться незалежно від результату господар-
ської діяльності концесіонера (прибутку чи збитку). 
Зарахування платежів від концесійної діяльності 
справляється відповідно до Державного бюджету 
України або місцевих бюджетів та розраховується 
відповідно методики затвердженої Постановою 
КМ України, за якою визначаються розмір річного 
концесійного платежу, який не може перевищувати 
10% ринкової вартості об’єктів, які передаються в 
концесію, визначеної шляхом незалежної оцінки 
(без врахування ПДВ) [2].

Відносини щодо надання в концесію об’єктів 
права державної чи комунальної власності регулю-
ються концесійним договором, Законом «Про конце-
сії» [1], іншими нормативно-правовими актами Укра-
їни та в окремих випадках правилами міжнародного 
договору. Ними визначаються умови та порядок про-
ведення концесійного конкурсу, умови концесійної 
діяльності (умови надання земельної ділянки, обсяг 
робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) 
концесіонерами, основні обов’язки концесіонера, 
фінансові та інші гарантії концесієдавця тощо).

У механізмі концесії відображаються такі най-
більш суттєві його елементи, як: технічні та фінан-
сові умови створення об’єкта концесії; умови 
подання земельної ділянки; умови встановлення, 
зміни цін (тарифів) на виготовлені або надані кон-
цесіонером товари (роботи, послуги); умови вико-
ристання вітчизняних сировини, матеріалів; умови, 
розмір, порядок внесення концесійних платежів; 
порядок використання амортизаційних відраху-
вань; страхування об’єктів концесії, ліцензування 
та ін. Так, зокрема, згідно чинної нормативно-пра-
вової бази концесійний платіж вноситься концесі-

онером відповідно до умов концесійного договору 
незалежно від наслідків господарської діяльності 
і збільшується в разі надання концієдавцем про-
тягом строку дії договору в управління (експлуа-
тацію) концесіонерів нових об’єктів, створених за 
рахунок коштів місцевого і державного бюджетів. 
Концесіонерам збиткових об’єктів концесії, що 
мають важливе соціальне значення, концесієда-
вець може надавати пільги щодо концесійних пла-
тежів. Концесійні платежі зараховуються відпо-
відно до Державного та місцевих бюджетів, згідно 
методики розрахунку та граничних розмірів, визна-
чених Кабінетом Міністрів України. У разі визнання 
концесіонера банкрутом, він відповідає за своїми 
борговими зобов’язаннями майном, яке належить 
йому на праві власності.

Чинний механізм передбачає, що концесіонер 
здійснює свою діяльність у будь-якій організаційно-
правовій формі, йому належить право власності 
на прибуток, отриманий від управління (експлуа-
тації) об’єкта концесії, а також на продукцію, отри-
ману в результаті виконання умов концесійного 
договору. Водночас майно, створене на виконання 
умов концесійного договору, є об’єктом права дер-
жавної чи комунальної власності, а майно, яке 
придбав концесіонер на виконання умов конце-
сійного договору, належить йому на праві влас-
ності і може переходити у власність держави чи 
територіальної громади після закінчення строку 
дії концесійного договору. Враховуючи, що меха-
нізм партнерства передбачає відповідну систему 
оподаткування і сплати мита, зазначимо, що мито, 
податок на додану вартість та акцизний збір при 
ввезенні матеріальних цінностей у зв’язку з вико-
нанням умов концесійного договору сплачуються 
відповідно до законодавства України.

За даними Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі України станом на початок 2015 року 
в Україні реалізовується 210 концесійних догово-
рів щодо державного (9 договорів) та комуналь-
ного (201договір) майна [4]. Дев’ять концесійних 
договорів щодо державного майна зареєстровано 
строком 49-50 років, з них дію двох було припи-
нено, три договори – розірвано, один договір – 
перепідписано (табл. 1). 

За даними Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі України станом на початок 2015 року 
в Україні реалізовується 201 концесійний дого-
вір щодо комунального майна строком від 10 до 
50 років [4]. Із загальної кількості, а це 138 догово-
рів з 201 договору (які є в загальному доступі на 
офіційному сайті Фонду державного майна Укра-
їни [5]) концесійних договорів щодо комунального 
майна в Україні. Як свідчать дані [5],переважна 
більшість проектів державно-приватного партнер-
ства, що пов’язані з функціонування комунального 
майна, реалізується у сфері житлово-комуналь-
ного господарства. Також реалізація проектів ДПП 
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має місце в переробці твердих побутових відходів, 
охороні здоров’я, спорті, паливно-енергетичному 
секторі, транспорті.

Як і в договорах щодо управління держав-
ним майном, так і в договорах щодо управління 
комунальним майном відмічається тенденція до 
їх розірвання. Так, зокрема, перший концесійний 
договір, укладений у 2008 році між Бердянською 
міською радою та ТОВ «Чиста вода – Бердянськ» 
у сфері збору, очищення та розподілення води 
був розірваний у 2010 році у зв’язку з невиконан-
ням договірних зобов’язань концесіонером. Най-
більше концесійних договорів щодо комунального 
майна було укладено у 2012 році – 114. Фак-
тично таких чинних договорів було лише 5, а інші 
109 договорів укладено в рамках Меморандуму 
про співробітництво між Полтавською обласною 
радою, Полтавською обласною державною адмі-
ністрацією та ТОВ «Технопарк Комплекс Т», який 
засвідчив прагнення сторін об’єднати зусилля для 
впровадження Проекту «Виробничий комплекс з 
переробки твердих побутових відходів «Комплекс 
Т160». З метою здійснення проекту державно-
приватного партнерства було укладено концесійні 
договори між ТОВ «Технопарк Комплекс Т» та 

сільськими радами Семенівського, Глобинського, 
Козельщинського, Кобеляцького, Кременчуцького 
районів та м. Комсомольська для забезпечення 
роботи виробничого комплексу, починаючи зі 
збору, сортування відходів та отримання вторин-
ної сировини, переробки цієї вторинної сировини 
без залишку та полігонного захоронення у висо-
коліквідну товарну продукцію.

У вересні 2012 року в Україні в м. Запоріжжя 
стартував перший проект у сфері охорони здоров’я 
(проект реконструкції та управління комунального 
закладу «Міська клінічна лікарня №3»), який було 
вирішено реалізувати за Законом України «Про 
державне-приватне партнерство». Через конфлікт 
інтересів (зацікавленість приватного сектора у про-
екті і супротив органу місцевого самоврядування) 
не вдалося перебороти інституційний бар’єр імп-
лементації визначеної форми партнерства, що 
викликало призупинення договору концесії.

Ознайомлення з практикою застосування чин-
ного механізму концесії та змістом конкретних 
концесійних договорів свідчить, що не можливо 
діагностувати єдину універсальну причину їх 
невиконання або незадовільного виконання. Це 
обумовлено: 1) відмінностями об’єктів концесії 

Таблиця 1
концесійні договори щодо державного майна в україні

№ 
з/п

дата укладання 
договору державний партнер Приватний партнер об’єкт концесії сектор 

економіки

1.
23.12.99  

(розірвано 
13.10.10)

Українська державна 
корпорація по 

будівництву, ремонту 
та утриманню 

автомобільних доріг

Консорціум 
«Концесійні 
транспортні 
магістралі 

(Трансмагістраль)»

Дорога «Львів-
Краковець» Транспорт

2.
26.12.02 

(перепідписано 
16.03.11)

Державна служба 
автомобільних доріг 

України

ВАТ «Виробничо-
наукова компанія 

«Розточчя СТ»

Автомагістраль «Львів-
Броди» Транспорт

3. 14.01.04 Донецька ОДА ВЕО 
«Вітроенергопром»

Новоазовська вітрова 
електростанція Енергетика

4. 29.12.07 Херсонська ОДА ТОВ 
«Сивашенергопром»

Сиваська вітрова 
електростанція Енергетика

5.
30.12.09  

(розірвано 
05.07.13)

Львівська ОДА ФОП Новосад І. І.
Палац ХІХ ст. у с. 

Тартаків Сокальського 
району

Туризм

6.
30.05.11  

(розірвано 
10.07.13)

Львівська ОДА ТОВ «Кріс»
Палац ХVІІ ст. у с. Старе 
Село Пустомитівського 

району
Туризм

7.
22.06.11  

(припинено 
13.04.14)

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 

промисловості

ТОВ «ДТЕК 
Ровенькиантрацит»

ЦМК ДП 
«Ровенькиантрацит» Вугільна

8.
22.08.11  

(припинено 
13.04.14)

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 

промисловості

ТОВ «ДТЕК 
Свердловантрацит»

ЦМК ДП 
«Свердловантрацит» Вугільна

9. 21.11.11

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 

промисловості

ТОВ «ДВ 
нафтогазовидобувна 

компанія»

ЦМК ДП 
«Теплоелектроцентраль 

«Есхар»
Енергетика

Джерело: складено та допрацьовано автором на основі [5]
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(майно у сфері водопостачання; майно в сфері 
теплокомуненергетики; спортивно-оздоровчий 
комплекс; каналізаційне господарство; гаражне 
господарство; функціональні обов’язки в сфері 
збору, транспортування і утилізації твердих від-
ходів; обладнання, склади для зберігання палива; 
внутрішньогосподарська система; права на ство-
рення полігонів твердих відходів), що відповідно, 
обумовлює специфіку виробничого циклу і інші 
умови взаємодії концесієдавця і концесієотриму-
вача; 2) відмінностями в характері концесійних 
платежів; 3) різною тривалістю термінів, на які 
укладено концесійні договори.

Водночас можна констатувати й інші, більш 
загальні причини незадовільної поширеності і 
низької результативності механізму концесії.

У його основу було покладено інвестиційні 
зобов’язання приватного партнера з метою прове-
дення реконструкції, капітального ремонту та модер-
нізації установи, а також забезпечення йому з боку 
органу місцевого самоврядування гарантій повер-
нення вкладених інвестицій протягом дії договору. 

Зокрема, однією з головних проблем під час 
впровадження концесії як механізму державно-
приватного партнерства в Україні є характер від-
шкодування інвестицій приватному партнеру. 
В українських реаліях джерелом такого відшко-
дування може бути не бюджет, а введення в екс-
плуатацію нових потужностей, які могли б переда-

ватися приватним партнерам. Низка концесійних 
договорів між сільськими радами і приватними 
партнерами, об’єктом концесії в яких є функціо-
нальні обов’язки, матеріальні права та ресурси, 
що при залученні концесіонера забезпечують збір, 
транспортування і утилізацію твердих відходів, 
містять положення про розмір концесійного пла-
тежу, який встановлюється на основі засоби від-
повідно до вимог постанови КМУ [2]: 90% коштів 
отриманих від населення за утилізацію твердих 
відходів протягом року.

В останні роки спостерігається потреба від-
строчки концесійного платежу. Аналіз причин зриву 
концесійних домовленостей та процесу укладання 
угод свідчить, що головна причина труднощів укла-
дення концесійних договорів в Україні полягає в 
незахищеності прав концесіонера. Значні витрати 
та ризики, що пов’язані з концесійною діяльністю, 
тяжіють ще від необхідності сплачувати вагомі 
концесійні платежі до бюджету держави.

Недостатня поширеність застосування конце-
сії як механізму державно-приватного партнер-
ства пояснюється певними недоліками в роботі 
органів публічної влади щодо імплементації меха-
нізму концесії в інституціональне середовище 
економічного і соціального розвитку. Оцінка пре-
ваг і недоліків застосування механізму концесії 
органами публічної влади (табл. 2) свідчить, що 
стримуючими факторами розвитку даного меха-

Таблиця 2
Переваги та недоліки застосування концесії як механізму реалізації дПП  

органами публічної влади
Переваги застосування концесії недоліки в застосуванні концесії

залучення позабюджетних коштів для будівництва, 
реконструкції та експлуатації дорогих інфраструктурних 
об’єктів, а також прискорений розвиток групи об’єктів 
інфраструктури за відсутності достатнього обсягу 
бюджетних коштів

відсутність досвіду і професійних навичок у органів 
влади щодо укладення концесійних договорів і 
управління концесіями

використання управлінського досвіду, технологій та 
професійних компетенцій приватного партнера для 
реалізації технологічно складних інфраструктурних 
проектів

концесія в умовах непрозорості дозвільних процедур та 
недосконалості вітчизняного правового поля створює 
додаткові умови для корупційних дій

розподіл ризиків з розвитку окремих об’єктів публічної 
інфраструктури з приватним партнером

можливість втрати чи послаблення контролю з боку 
державних органів за зростанням тарифів та якістю 
послуг

надання одним приватним партнером рішення з 
інфраструктурного об’єкту на весь його життєвий 
цикл, тобто будівництво / реконструкція і подальше 
управління об’єктом

банкрутство підприємства-концесіонера може мати 
негативні соціальні наслідки і призвести до втрати 
довіри населення до державних органів влади

залучення приватного капіталу, в т. ч. іноземного, без 
втрати стратегічного контролю над життєво важливими 
публічними системами та об’єктами

слабкий контроль регулюючих органів може призвести 
до вилучення монопольної ренти орієнтованими на 
прибуток приватними партнерами

сприяння більш повній реалізації принципів соціальної 
справедливості при оптимізації державного втручання 
в економіку

складність у виборі достойного приватного партнера 
для реалізації проектів державно-приватного 
партнерства

поліпшення інвестиційного клімату в державі та 
залучення інвесторів (у т. ч. іноземних) у розвиток 
публічної інфраструктури

Джерело: Складено автором
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нізму є: відсутність досвіду і професійних навичок 
у державних службовців щодо укладання конце-
сійних договорів і управління концесіями; непрозо-
рість дозвільних процедур, що створює умови для 
корупційних дій; складність у виборі достойного 
приватного партнера.

Чинний механізм концесії піддається наступ-
ним ризикам: можливість втрати чи послаблення 
контролю з боку органів влади за необґрунтова-
ним зростанням тарифів щодо якості послуг (що 
мало місце, наприклад, при реалізації концесій-
ного договору в сфері водопостачання в м. Одесі); 
негативні соціальні наслідки, обумовлені банкрут-
ством підприємства-концесіонера; загроза вилу-
чення монопольної ренти орієнтованими на при-
буток партнерами.

До інших, накопичених на даний момент, про-
блем укладення концесійних договорів в Україні, 
можемо віднести:

1) складність розрахунку майбутніх грошових 
потоків для концесіонера, їх залежність від май-
бутньої ефективності національної економіки та 
національного законодавства, що призводить до 
завищеної вартості капіталу і значної тривалості 
етапу підготовки договору;

2) нечітко прописані в законі гарантії держави 
інвесторам та переважне право держави на розі-
рвання концесійних договорів;

3) незрозумілість  механізму бюджетних гаран-
тій. Згідно чинного законодавства механізму конце-
сії держава може взяти на себе зобов’язання щодо 
співфінансування проекту, але бюджети у країні 
затверджується щорічно тоді, як концесійний дого-
вір укладається, як мінімум на десять років;

4) відсутність можливості спільної участі орга-
нів державної влади та органів місцевого само-
врядування в одному концесійному договорі на 
стороні концесієдавця;

5) занадто вузьке трактування концесій і відсут-
ність ряду відпрацьованих за кордоном інструментів;

6) завищені очікування держави, пов’язані з 
розміром приватного фінансування проектів, адже 
світовий досвід показує, що у дорогих інфраструк-
турних проектах частка інвестиційної участі дер-
жави не може бути нижче 40-60% тоді, як в Україні 
ця частка є значно меншою.

Існуючий механізм концесії в Україні пошире-
ний на транспортний сектор, житлово-комунальне 
господарство; промисловість, охорону здоров’я 
та сферу послуг. Однак, на відміну від зарубіжної 
практики механізм концесії в Україні, поки що не 
набув належного поширення, що, відповідно, і не 
забезпечило його ефективного розвитку.

Загалом удосконалення організаційно-еконо-
мічних механізмів державно-приватного партнер-
ства на сучасному етапі можна здійснювати на 
основі врахування зарубіжної практики викорис-
тання дієвих економічних механізмів щодо виводу 

пріоритетних галузей з кризового стану, враху-
вання необхідності врегулювання взаємовідносин 
та спільних інтересів між державою та приватними 
компаніями, проведеної діагностики результатив-
ності чинних механізмів партнерства в Україні.

Недостатня поширеність механізму конце-
сії пов’язана з ризиками, обумовленими різними 
об’єктивними причинами, як от: поява неперед-
бачуваних обставин, прийняття державою зако-
нодавчих змін, нестача інвестиційних ресурсів, 
неспівпадіння бюджетного періоду з терміном кон-
цесійного договору тощо. Менеджмент має бути 
спрямований на попередження, пом’якшення і 
лише на кінець на усунення ризиків. Так, зокрема, 
враховуючи те, що ризики, пов’язані з прийнят-
тям державою рішень, які негативно впливають 
на прибуток від проекту, що реалізується в рам-
ках концесійного договору, необхідно передбачити 
захист прав інвестора через звільнення його від 
відповідальності за таких обставин.

Проведений аналіз засвідчив, що більшість 
проектів у рамках концесійних договорів є не 
надто капіталомісткими. Це та низька активність 
приватного бізнесу щодо укладання договорів кон-
цесії обумовлені проблемою нестачі інвестиційних 
ресурсів. У контексті розв’язання даної проблеми 
доцільно, на наш погляд, започаткувати державну 
програму з надання пільгових кредитів для здій-
снення діяльності у сфері державно-приватного 
партнерства на засадах концесії за умови, коли це 
стосується пріоритетних сфер діяльності, проектів 
особливого державного чи соціального значення, 
що дозволить збільшити капіталоозброєність 
учасників партнерства.

Активність поширення концесії як механізму 
партнерства зростатиме, якщо реалізація проек-
тів буде високоефективною. З метою підвищення 
окупності вкладених коштів доцільно започаткувати 
поширену в США практику передачі права на вико-
ристання земель, які розташовані поблизу доріг. Це 
стосується в першу чергу виконання робіт у сфері 
дорожнього будівництва. На переданій землі при-
ватний партнер може будувати  різного значення 
об’єкти (заправки, станції технічного обслугову-
вання, мотелі, готелі тощо), які з часом повернуть 
йому вкладений у будівництво дороги капітал.

Доцільно застосовувати й інші інструменти 
стимулювання долучення приватного бізнесу до 
укладання концесійних угод. Зокрема, з метою 
активізації цього механізму доцільно для учас-
ників приватного сектора застосовувати систему 
податкових стимулів. Зокрема, при його долучені 
до важливих національних масштабних проектів 
варто було б використати таку  форму податкових 
преференцій, як податкові канікули. Для приватних 
партнерів, які завозять техніку з-за кордону для 
реалізації проектів ДПП, передбачити звільнення 
від митних платежів на ввезення обладнання.
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Фахівці, які займаються проблемами ДПП, вио-
кремлюють такі основні умови успішного успіху 
розвитку його різних форм: подолання протиріч 
між громадськими і приватними інтересами, ство-
рення інституційного середовища ДПП, збере-
ження провідної ролі держави в організації про-
грам і проектів ДПП [9, с. 19].

Приватний бізнес як інвестор є зацікавлений у 
прибутковому вкладенні своїх коштів, а населення 
як споживач – у високій якості послуг за доступ-
ними тарифами. В умовах партнерства, держава 
як партнер має забезпечити і перше і друге, тобто 
суспільний інтерес. Це досягається шляхом забез-
печення високої якості концесійних угод на етапі 
їх укладання, виконання, моніторингу і контролю.

З позицій розв’язання цієї проблеми заслуговує 
на увагу досвід Великобританії, де при укладанні 
концесійних угод передбачається:

а) розрахунки з боку державних органів з при-
ватним сектором здійснювати тільки після завер-
шення будівництва та повного оснащення інфра-
структурних об’єктів;

б) зобов’язання представників бізнесу утриму-
вати об’єкти в належному стані відповідно до тер-
міну експлуатації, який обумовлено в договорі (в 
межах 25 років);

в) передбачення в договірних стандартах 
штрафних санкцій за невиконання зобов’язань.

висновки з проведеного дослідження. Оцінка 
практики розвитку механізму концесії Україні та 
експертиза започаткованих вітчизняних концесій 
засвідчила, що загалом концесійні проекти реалі-
зуються в рамках визначених світовою практикою 
організаційних моделей ДПП. Крім того, аналіз 
реалізації концесійного механізму дозволив діа-
гностувати наступні недоліки: 1) відсутність гаран-
тій компенсацій і отримання доходів концесіонерів; 
2) порушення умов концесійного договору, консер-
вація неможливості зміни умов проекту при змінах 
умов законодавства; 3) тенденція до розірвання 
договорів, проблемний характер інвестицій приват-
ного партнера; 4) можливість втрат чи послаблення 
контролю з боку органів влади за необґрунтованим 
зростанням тарифів щодо якості послуг.

Загалом необхідно працювати в напрямі набли-
ження чинного механізму концесії в Україні (згідно 
Закону про концесії) до вимог концесійного законо-
давства, прийнятого в зарубіжній практиці. Порів-
няльний аналіз свідчить про необхідність: а) запо-
чаткування реального механізму гарантування 
компенсацій у випадку експропріації; б) імплемен-
тації вимоги «плати» за вхідний квиток; в) викорис-
тання проектних пропозицій на основі врахування 
чистої теперішньої вартості; г) започаткування при 
реалізації концесії періодичних незалежних оцінок 
концесійних активів.

Вказані вище рекомендації дозволять удо-
сконалити організаційно-економічний механізм 

державно-приватного партнерства в частині укла-
дання концесійних договорів.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CONCESSION MECHANISM  
AS A FORM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The article defines the essence of concession mechanism. Advantages and disadvantages of a concession 
mechanism for implementing public-private partnership by public authorities are considered. Problems of con-
cluding concession agreements in domestic practice are determined. Reasons for the termination of conces-
sion projects that took place in the Ukrainian practice are diagnosed. Proposals to improve the mechanism of 
concessions with regard to foreign practices are produced.


