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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Пошук нових підходів до формування дієвої системи 

державного регулювання розвитку національної економіки зумовлений сучасними 
завданнями забезпечення її конкурентоспроможності, що передбачає реформування 
існуючої моделі, яка характеризується низьким залученням іноземних інвестицій, 
незначною участю країни в глобальних ланцюгах доданої вартості, ринковими 
диспропорціями тощо. 

Потреба в інфраструктурній розбудові України при обмеженому бюджетному 
фінансуванні, що існує, вимагає розроблення та запровадження відповідних 
механізмів забезпечення інвестиційними ресурсами соціально важливих об’єктів. 
Упровадження механізмів залучення приватного сектору на основі інноваційного 
поєднання можливостей приватного та державного власника в межах державно-
приватного партнерства (далі – ДПП) стало ефективним способом реалізації 
державних завдань. 

Успішне продовження партнерського діалогу держави та приватних суб’єктів 
спирається на створення необхідного інституційного середовища, дієвих правових, 
адміністративних, економічних механізмів, чіткого розподілу ризиків, залучення 
фахівців. Це вимагає теоретико-методологічного дослідження сутності явища, його 
особливостей, удосконалення чинних механізмів державного регулювання розвитку 
ДПП в Україні. 

Незважаючи на достатньо широку дискусію навколо аспектів ДПП у світовій 
науковій літературі (особливо враховуючи дослідження, проведені за участі 
Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, Європейського 
інвестиційного банку, Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 
та ін.), український дискурс із зазначеного питання ще відносно новий, зважаючи 
на нерозвиненість широкого застосування партнерських моделей взаємодії 
державного та приватного секторів у національній практиці. Процеси фінансової 
децентралізації, увага до зменшення територіальних дисбалансів, потреби в 
інноваційному розвитку освіти, охорони здоров'я, суспільної інфраструктури, 
корпоративного сектору економіки на рівні регіонів та об’єднаних територіальних 
громад – ці та інші площини ДПП визначають актуальність дослідження 
застосування його механізмів на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Методологічні основи дослідження сучасних проблем реалізації проєктів ДПП 
розглядали у працях зарубіжні вчені: Є. Аржанік, Д. Боссо, В. Варнавський, 
М. Віллісов, Д. Грімсі, М. Гарвін, Д. Делмон, А. Зельднер, Н. Ігнатюк, М. Карр, 
М. Клінова, Д. Коппеньян, С. Коровін, Е. Савас, В. Сазонов, Х. Хем, Г. Ходж та ін.  

Питання реалізації проєктів державно-приватного партнерства досліджували 
вітчизняні дослідники: О. Амоша, Н. Бондар, А. Брайловський, Н. Безбах, 
Д. Бондаренко, Н. Бондар, О. Вінник, В. Ємельянов, І. Запатріна, О. Ковальова, 
А. Куліков, М. Миколайчук, О. Пильтяй, О. Сідуняк, О. Сімпсон, С. Сімак, 
Ф. Узунов, П. Шилепницький та ін. 

Проблематиці розгляду питань ефективності реалізації проєктів ДПП та 
розподілу ризиків ґрунтовно опрацьовано в роботах Л. Афанасьєвої, В. Волкова, 
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В. Волохова, Л. Горшкової, О. Григорської, Г. Коваленко, О. Лук'янової, І. Макарова, 
І. Маркової, С. Підгайця, Є. Псярнецького, О. Сердюк, В. Сиченко та ін. 

Сучасні підходи до державної економічної політики, регіонального розвитку, 
досліджень механізмів державного регулювання розвитку ДПП розглянули у своїх 
працях О. Бобровська, А. Дєгтяр, І. Дунаєв, Д. Карамишев, О. Коротич, А. Мерзляк, 
М. Латинін, С. Майстро, В. Мамонова, В. Мартиненко, П. Покатаєв, С. Чернов, 
Ю. Ульянченко та ін. 

Враховуючи потреби нової концепції взаємодії держави та приватного бізнесу, 
ефективного державного регулювання в питаннях залучення інвестицій, розбудови 
соціальної інфраструктури, формування спроможних територіальних громад, 
зменшення ризиків при реалізації суспільно важливих проєктів, формування 
секторальних та регіональних стратегій з урахуванням переваг ДПП,  потребує 
поглибленого дослідження наукова проблема формування механізмів державного 
регулювання розвитку ДПП як одного з драйверів забезпечення економічного 
розвитку України, перспективного напряму трансформації державних інвестицій, 
посилення конкурентоспроможності країни, підвищення якості життя населення 
тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в рамках науково-дослідної роботи кафедри економічної політики та 
менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України за темами: 
«Механізми державного регулювання інноваційного розвитку галузей економіки в 
умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0112U0001162); «Публічне 
управління в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0116U007247). У 
межах першої теми особистий внесок автора полягає у визначенні особливостей 
механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні та ролі ДПП в 
інноваційному розвитку галузей економіки, а в межах другої – в обґрунтуванні 
підходів до удосконалення механізмів державного регулювання розвитку ДПП в 
Україні в умовах глобалізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
обґрунтування теоретико-методологічних засад і концептуальних підходів до 
вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні задля 
підвищення конкурентоспроможності держави, зростання якості інфраструктурних 
послуг та ефективності використання бюджетних коштів. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 
- дослідити соціально-економічну та правову природу ДПП в умовах сучасних 

суспільних відносин і визначити зміст базових понять дослідження «механізми 
державного регулювання розвитку ДПП» та «державне регулювання розвитку 
ДПП»; 

- узагальнити основні принципи та моделі ДПП на основі аналізу світового 
досвіду та скласти життєвий цикл розвитку ДПП; 

- визначити склад механізмів державного регулювання розвитку ДПП; 
- виявити тенденції розвитку системи ДПП в секторі безпеки та в царині 

міжмуніципального співробітництва в умовах децентралізації влади в Україні; 



3 
- запропонувати основні підходи до формування Стратегії розвитку державно-

приватного партнерства в Україні; 
- обґрунтувати перспективні напрями розширення функціональної складової 

економічного механізму державного регулювання розвитку ДПП в Україні; 
- визначити концептуальні підходи до вдосконалення організаційного 

механізму державного регулювання розвитку ДПП; 
- запропонувати подальші напрями вдосконалення правового механізму 

державного регулювання розвитку ДПП;  
- обґрунтувати підходи до запровадження авторської моделі державного 

регулювання розвитку ДПП в Україні; 
- розробити концептуальну модель комплексного механізму державного 

регулювання розвитку ДПП в Україні. 
Об’єктом дослідження є державне регулювання розвитку ДПП. 
Предметом дослідження є механізми державного регулювання розвитку ДПП в 

Україні. 
Методи дослідження. Загальною методологічною основою дослідження є 

поєднання загальнонаукових і спеціальних методів пізнання об’єктивної 
реальності. Основу дослідження теоретико-методологічної бази становлять методи 
аналізу та синтезу, узагальнення й абстракції. Категорійний аналіз використано в 
дослідження дефініцій у системі державного регулювання ДПП. Комплексний 
підхід та інституціональний ЩО? дали можливість визначити особливості 
формування політики розвитку ДПП, з’ясувати сутність процесів, виявити 
подібність їхніх елементів та суперечність між ними і виявити тенденції реалізації 
ДПП. Системний аналіз застосовано для визначення характеристик та класифікації 
форм партнерських відносин. Статистичний аналіз використано під час аналізу 
вітчизняного стану реалізації проєктів ДПП. Поєднання статистичного та 
компаративного аналізу застосовано в узагальненні міжнародного досвіду 
реалізації інституційного альянсу держави та бізнесу. Економіко-статистичний 
аналіз використано під час визначення рівня розвитку окремих регіональних 
показників сектору підприємницької та інноваційної діяльності, формування 
людського капіталу в Україні. Поєднання системного, функціонального, 
комплексного та програмно-цільового підходів дало можливість дослідити 
механізми державного регулювання розвитку ДПП в Україні та обґрунтувати 
напрями вдосконалення досліджуваних механізмів. 

Статистичну та інформаційну основу дослідження забезпечили нормативно-
правова та законодавча база України, документи та нормативні акти органів 
державної влади, оприлюднена офіційна статистична інформація Державної служби 
статистики України, Державної казначейської служби, Національного банку 
України, опублікована звітність міжнародних організацій (Євростат, Світовий банк, 
Міжнародний валютний фонд, ОЕСР), монографічні дослідження та наукові 
публікації провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників, аналітична інформація, 
ресурси мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні актуальної 
наукової проблеми щодо поглиблення теоретико-методологічних засад та підходів 
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до вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні та 
пропозиції відповідних наукових положень, підходів і рекомендацій з їхнього 
практичного упровадження в діяльність органів державної влади України. 
Основний зміст одержаних теоретичних результатів, які уособлюють наукову 
новизну та виносяться на захист, полягає в такому: 

уперше: 

– запропоновано концептуальну модель комплексного механізму державного 
регулювання розвитку ДПП в Україні, що є побудованою за матричним принципом 
і включає три ключових блоки: блок перший – інституційний – окреслює загальні та 
спеціальні принципи на основі аналізу наявності зовнішніх факторів (екстерналій), 
визначає структуру суб’єкт-об’єктного складу, мету, загальні цілі та основні підходи 
до державного регулювання в межах розподілу ризиків, узгодження цілей та 
напрямів державної політики в соціальній, інфраструктурній, інноваційній, 
житлово-комунальній, інвестиційній, транспортній, енергетичній, екологічній, 
промисловій, безпековій сферах та використання механізмів, методів, інструментів, 
контрольних функцій і моніторингу; блок другий – функціональний – окреслює 
перспективні напрями розвитку інституційного середовища ДПП, інструменти 
підвищення рівня конкурентоспроможності України та її територій, 
інфраструктурне забезпечення ефективної взаємодії держави та бізнесу, розподіл 
функцій і повноважень між суб’єктами формування й реалізації державної політики 
розвитку ДПП та організаційне, кадрове, інформаційне, законодавче забезпечення; 
блок третій – політико-адміністративний – забезпечує взаємоузгодження 
державної і регіональних політик у сфері розвитку ДПП, перелічує механізми 
моніторингу результативності й ефективності реалізації проєктів у сфері ДПП, 
взаємоузгодження цілей децентралізації й інтересів суб’єктів ДПП, інструменти 
залучення міжнародних інвестицій тощо; 

– розроблено основні підходи до формування Стратегії розвитку ДПП в 
Україні: проєктний – передбачає упровадження стратегічного прогнозування та 
планування, форсайт-досліджень, наукового формулювання мети, маркетинговий – 
спирається на цільові показники (таргети), завдання, індикатори виконання 
встановлених цілей та використання інструментів територіального маркетингу; 

– сформульовано підхід до запровадження авторської моделі державного 
регулювання розвитку ДПП на основі визначення першочергових завдань за 
ключовими напрямами: державне управління, економіка, регіональний розвиток та 
інновації відповідно до розподілу задіяних механізмів і функцій управління та 
виконання повноважень єдиного спеціалізованого органу; 

удосконалено: 

– концептуальні положення, що складають зміст подальшого розвитку 
правового механізму державного регулювання ДПП в Україні, якими, на відміну 
від розробок, що з’явились раніше, пропонується:  внесення доповнень до Закону 
України «Про державно-приватне партнерство» щодо валютних гарантій для 
інвестора, у частині захисту інвестора та його господарської діяльності; внесення 
доповнень до податкового законодавства щодо економічно обґрунтованих пільг зі 
сплати роялті, зменшення митних платежів при імпорті обладнання або сировини 
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та звільнення від сплати податку на прибуток на початковому етапі  виконання 
проєкту ДПП; внесення доповнень до Закону України «Про державно-приватне 
партнерство» щодо повного переліку видів державної підтримки, що надається 
приватному партнеру в межах реалізації проєктів ДПП, та довгострокових 
зобов’язань перед приватним партнером державного партнера щодо об’єктів, які 
функціонують у межах завдань і функцій відповідних органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, здійснювати платежі в поточному та/або 
майбутніх бюджетних періодах;  розширення в Законі України «Про державно-
приватне партнерство» дефініції «державно-приватне партнерство» з урахуванням 
сучасних управлінських підходів та стратегічного бачення місця та ролі 
партнерства між державним та приватним секторами в різних сферах економічної 
та соціальної діяльності; прийняття Закону України «Про Стратегію сталого 
розвитку України до 2030 року», у якому необхідно передбачити підтримку 
підприємництва (технопарки, бізнес-інкубатори) та можливість реалізації 
інфраструктурної розбудови держави, використовуючи механізми ДПП, у т. ч. в 
межах кластерних утворень та ін.; 

– теоретико-методологічне обґрунтування функціонального наповнення 
економічного механізму розвитку ДПП за рахунок запровадження інноваційного 
інструментарію, що передбачає: державну підтримку, розширення доступності 
фінансових ресурсів із різних джерел, розвиток полісекторальних кластерів та 
ланцюгів доданої вартості, використання особливих економічних зон, створення 
інвестиційних фондів, використання коштів Пенсійного фонду України (ПФУ), 
податкові новації; поліпшення механізмів надання державної допомоги 
регіональним, окремим місцевим проєктам як стимулювання до участі в реалізації 
проєктів ДПП; залучення позабюджетного фінансування проєктів ДПП на основі 
коштів пенсійних фондів, інвестиційних фондів, створення фондів розвитку 
інфраструктури; розширення інструментарію надання державної фінансової 
підтримки (субсидії, гранти, дотації, надання державних та місцевих гарантій за 
позиками, пільгові кредити, відшкодування збитків приватного партнера, 
погашення відсотків за позиками/кредитами, пільгові тарифи, залучення 
державними суб’єктами кредитів від іноземних інституцій, страхування ризиків 
проєктів, гарантування державного замовлення на певні товари/послуги, 
визначення рівня тарифів, надання земельних ділянок, списання податкової 
заборгованості та ін.); стимулювання ринку приватних операторів, залучення 
інноваційних продуктів та розвиток конкуренції приватних партнерів у сфері ДПП; 
запровадження та фінансування системи підготовки та перепідготовки фахівців у 
сфері реалізації проєктів ДПП та ін.; 

– обґрунтування подальших напрямів розвитку організаційного механізму 
державної підтримки ДПП шляхом адаптації найкращого світового досвіду в цій 
царині до умов України: законодавче затвердження стратегічних документів, що 
реалізують політику у сфері розвитку ДПП; прозорість та спрощення 
адміністративних дозвільних процедур (отримання дозволів, реєстрація власності, 
започаткування бізнесу, процедура банкрутства); створення агентства з розвитку 
ДПП; запровадження амортизаційного регулювання проєктів ДПП; методичне 
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забезпечення процесу реалізації проєктів ДПП; експертне забезпечення всіх стадій 
підготовки та реалізації проєктів ДПП (дослідження секторальних особливостей, 
маркетингові дослідження, експертні оцінювання тощо); надання консультаційних 
послуг щодо юридичних та економічних питань; формування переліків 
потенційних об’єктів для партнерства, умов участі та ін.; 

дістали подальшого розвитку: 

– уточнення на основі життєвого циклу еволюції ДПП економічного та 
правового змісту цієї форми партнерства, а саме ідентифікація його шляхом 
розширення основних цілей і завдань, функцій та методів, що використовуються у 
процесі державного регулювання розвитку ДПП (виділено чотири зони еволюції з 
точками біфуркації: формування інституцій; завершення упровадження та 
створення нової управлінської технології; державне втручання; зміна парадигми. 
Життєвий цикл розвитку ДПП включає: прогнозування та розроблення принципів 
та стратегічного бачення; реалізацію державної політики (планування, організація) 
та упровадження (координація, спеціалізація); державне втручання за рахунок 
посиленого регулювання та деструкцію стану системи, що існує, у вигляді 
ліквідації основних процесів); 

– узагальнення підходів до державного регулювання розвитку ДПП, що 
дозволило виокремити конкретні механізми: організаційний – забезпечує реалізацію 
державного впливу на об’єкт регулювання на основі інтеграції елементів 
суб’єктного та об’єктного складу системи державного регулювання розвитку ДПП; 
правовий – механізм дії встановленими конституційно-правовими нормами в 
державі, нормативно-правовим забезпеченням, підзаконними актами, на основі 
юридично забезпечених прав та визначених обов’язків суб’єктів та об’єктів 
регуляторної діяльності, методами правового регулювання (імперативний, 
диспозитивний), шляхом встановлення обов’язків, заборон та дозволів; економічний 
– механізм реалізації державної політики в економічній сфері (кредитно-фінансова, 
інвестиційна, інноваційна, податкова тощо) шляхом використання економічних 
методів та інструментів, що має на меті вплив держави на дію ринкового 
середовища задля забезпечення розвитку ДПП; адміністративний – забезпечення 
впливу суб’єкта регулювання на об’єкт за рахунок встановлення повноважень, 
підпорядкованості, цілей, засобів та інструментів; інформаційний – забезпечення 
взаємодії суб’єктів та об’єктів, досягнення дієвості комунікативного обміну, 
реалізація відкритості, інформаційного наповнення, науково-аналітичне базування 
прийняття управлінських рішень, що досягається відповідними засобами, формами 
та інструментами;  

– понятійний апарат шляхом уточнення сутності понять, зокрема: «механізми 

державного регулювання розвитку ДПП» – сукупність процесів (у межах системи) 
забезпечення цілеспрямованого впливу органів державної влади (суб’єкта), 
відповідно до наявних функцій та принципів, для передачі проактивної 
(попереджувальний характер на основі планування, координації, корегування) та 
реактивної дії (адаптивність та динамічність реагування) на параметри об’єкта 
регулювання для стабілізаційної зміни стану об’єкта або подолання окремих 
суперечностей, керуючися встановленою метою, цілями (компенсація бюджетного 
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дефіциту, розбудова інфраструктури, надання суспільних послуг та ін.) та 
державною політикою у сфері розвитку ДПП; «державне регулювання розвитку 

ДПП» – процес керованого впливу суб’єктів регуляторної діяльності держави на 
об’єкти регулювання за рахунок реалізації управлінських функцій,  
використовуючи комплексний механізм управління (регулювання), форми, методи, 
засоби, інструменти, що передбачає встановлення обмежень, протекціонізму, 
певного балансу чи дисбалансу в межах утвердженої соціально-економічної 
політики досягнення цілей суспільства та держави (розвиток сфери ДПП, 
економічний та соціальний розвиток, досягнення глобальної 
конкурентоспроможності країни, стабільність цінової політики, розвиток 
підприємництва, розбудова інфраструктури та соціальної сфери, розвиток регіонів, 
надання соціально важливих послуг); 

– обґрунтування основних стратегічних напрямів розвитку ДПП в Україні на 
основі комплексного аналізу стану розвитку в окремих соціальних і господарських 
сферах, додаткових принципів і тенденцій ДПП, що дало можливість визначити 
загальні підходи щодо розвитку у сферах освіти, науки, охорони здоров’я, 
транспортних комунікацій, інформаційно-комунікаційних технологій, безпеки, 
людського капіталу шляхом упровадження проєктів ДПП. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в обґрунтуванні нових 
теоретичних положень і розробленні рекомендацій, які створюють основу для 
вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні. 
Пропозиції та рекомендації автора щодо залучення коштів інвесторів, зокрема й на 
умовах ДПП, у секторі будівництва соціального житла, будівництва об’єктів 
житлово-комунального господарства, сферах охорони здоров’я та освіти було 
використано в підготовці Плану соціально-економічного розвитку Золочівської 
селищної об’єднаної територіальної громади на 2018–2020 рр. (довідка про 
упровадження № 01-18/3655 від 08.11.2018 р.). Пропозиції та рекомендації автора 
щодо залучення приватних інвесторів до регіональних проєктів, які пов’язано з 
розбудовою інфраструктури (у т. ч. на основі об’єктів незавершеного будівництва); 
формуванням переліку об’єктів соціальної сфери (освіта, охорона здоров’я), які 
необхідно будувати шляхом ДПП; можливостями створення регіонального 
консультативного центру з метою упровадження нових форм співпраці на основі 
ДПП, супроводження інвестиційних проєктів, створення позитивного іміджу та 
сприяння розвитку регіону, що надасть додаткові надходження до обласного 
бюджету, було використано в роботі постійної комісії з питань бюджету Харківської 
обласної ради (довідка про упровадження № 18 від 20.11.2018 р.). Пропозиції та 
рекомендації автора щодо вдосконалення механізмів державного регулювання 
розвитку ДПП, у т. ч. на регіональному рівні, було використано у практичній 
діяльності Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 
державної адміністрації, зокрема під час реалізації Стратегії розвитку Харківської 
області на період до 2020 р. (довідка про упровадження № 01-28/1271 від 
25.01.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо механізмів та умов надання 
кластерам на основі ДПП державної підтримки; сприяння в реалізації 
конкурентоспроможних проєктів регіональних кластерів, у т. ч. в 
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агропромисловому секторі, знайшли своє відображення у практичній діяльності 
Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної 
адміністрації, зокрема під час розроблення проєкту Стратегії сталого розвитку 
Чернігівської області до 2027 р. (довідка про упровадження № 01.01-25/2279 від 
19.09.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо залучення ресурсів 
приватних власників до реалізації проєктів ДПП у сфері житлово-комунального 
господарства та обслуговування об’єктів соціальної сфери, що зменшить видатки 
міського бюджету, було використано в роботі постійної комісії з питань транспорту, 
зв'язку, благоустрою, екології, побутового обслуговування та житлово-
комунального господарства Зміївської міської ради (довідка про упровадження 
№ 01-04/1045 від 07.03.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо розбудови 
суспільно важливої інфраструктури громади за рахунок розвитку ДПП було 
використано у практичній діяльності Чкаловської об’єднаної територіальної 
громади, зокрема під час реалізації Плану соціально-економічного розвитку 
Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району 
Харківської області до 2020 р. (довідка про упровадження № 01-01-40/986 від 
24.04.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо створення 
полісекторальних кластерів: сільське господарство (вирощування продукції) – 
виробництво (переробка сільськогосподарської продукції) – торгівля (продаж 
продукції, добрив, спеціалізованої техніки) на основі ДПП знайшли своє 
відображення у практичній діяльності Інституту сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ, зокрема під час 
розроблення обґрунтування сучасних моделей та організаційних форм виробництва 
сільськогосподарської продукції (довідка про упровадження № 01-11/408 від 
18.09.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо використання моделей ДПП 
як поєднання державних, приватних та громадських інтересів для підвищення 
інвестиційної привабливості Харківської області в межах завдань функціонування 
Агенції регіонального розвитку використано під час розроблення програм та 
викладання дисциплін «Стратегічне управління», «Торговельна політика», 
«Макроекономічна політика та аналіз її ефективності» за програмою підготовки 
магістрів публічного управління в Харківському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (акт про упровадження № 01-1084/07-11 від 25.04.2019 р. 
Пропозиції та рекомендації автора щодо сприяння розвитку механізмів 
інвестування на основі ДПП було використано у практичній діяльності Чугуївської 
районної ради, зокрема під час реалізації Програми економічного і соціального 
розвитку Чугуївського району на 2018 р. (довідка про упровадження № 03-01-
40/415 від 03.06.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо упровадження 
технологій енергозбереження, альтернативних джерел енергії у проєктах ДПП на 
загальнодержавному та регіональному рівнях використано у практичній діяльності 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, зокрема під час роботи над проєктом Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2027 р. (довідка про упровадження 
№ 7/9.4/13580-19 від 20.08.2019 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою та 

містить раніше не захищені наукові положення в галузі державного управління, 
отримані автором особисто. Внесок здобувача у працях, опублікованих у 
співавторстві, наведено в переліку основних публікацій за темою дисертації [12; 13; 
27; 28; 31; 38; 40; 48; 49; 51; 52].  

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень пройшли 
обговорення та були оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науково-
практичних заходах, а саме: міжнародних науково-практичних конференціях 
«Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в 
умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 2014 р.) та  
«Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу» 
(м. Харків, 2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державне 
управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних 
фахівців у сфері цивільного захисту» (м. Харків, 2015 р.), XV Міжнародному 
науковому конгресі «Публічне управління: стратегія реформ 2020» (м. Харків, 
2015 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційний простір. 
Українські реалії: досвід трансформацій» (м. Хелм, 2016 р.), 13-й Міжнародній 
науково-технічній конференції «Важке машинобудування. Проблеми та 
перспективи розвитку» (м. Краматорськ, 2015 р.), міжнародній науково-практичній 
конференції «Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив 
розвитку» (м. Київ, 2015 р.), XVІ Міжнародному науковому конгресі «Публічне 
управління ХХІ століття: форсайтинг успіху» (м. Харків, 2016 р.), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Фінанси, бухгалтерський облік та 
підприємництво: національні особливості та світові тенденції» (м. Київ, 2016 р.), 
VII Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток територій: 
проблеми та шляхи вирішення» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.), міжнародній 
науковій конференції «Economy and Society: modern foundation for human 
development» (м. Лейпциг, 2016 р.), Х Міжнародній науково-практичній конференції 
«Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» (м. Харків, 2016 р.), 
міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Фінансово-економічні 
важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності» (м. Харків, 2016 р.), 
науково-практичній конференції за міжнародною участю (у межах Третьої щорічної 
науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI» (м. Харків, 2016 р.), 
всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Економіко-правові 
аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки 
України» (м. Харків, 2017 р.), XVІІ Міжнародному науковому конгресі «Публічне 
управління ХХІ століття: традиції та інновації» (м. Харків, 2017 р.), міжнародній 
науковій конференції «Modern Transformation in the Age of Globalization»              
(м. Клайпеда, 2017 р.), міжнародній науковій конференції «The global competitive 
environment: development of modern social and economic systems» (м. Кишинів, 
2017 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток 
економіки: підприємництво, освіта, наука» (м. Мінськ, 2017 р.), ХІХ Міжнародному 
науковому конгресі «Публічне управління ХХІ століття: синтез науки і практики» 
(м. Харків, 2019 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Державне 
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управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (м. Харків, 
2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено в 53 
наукових працях загальним обсягом 36,85 авт. арк., у т. ч.: в 1 одноосібній 
монографії (17,2 авт. арк.), в одноосібних розділах у 4 колективних монографіях 
(загальний обсяг 2,91 авт. арк.), 22 статтях у фахових журналах (загальний обсяг 
11,2 авт. арк.), 21 з яких опубліковано у виданнях, включених до переліку фахових 
у галузі науки «Державне управління» (загальний обсяг 10,63 авт. арк.), 4 
публікаціях в інших наукових і спеціалізованих виданнях (загальний обсяг 1,93 авт. 
арк.), 1 публікації в навчальній книзі (загальний обсяг 0,52 авт. арк.), 24 тезах 
доповідей у збірниках, виданих за підсумками наукових заходів (загальний обсяг 
3,09 авт. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 
становить 479 сторінок, з яких 394 сторінок основного змісту. Робота містить 60 
рисунків та 42 таблиці. Список використаних джерел налічує 591 найменування (з 
яких англійською мовою – 162) та розміщений на 63 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету та завдання 

дослідження; об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну, 
практичну значущість одержаних результатів дослідження; наведено дані про 
апробацію та публікацію результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні основи державного регулювання розвитку 

державно-приватного партнерства» – розглянуто зміст і структуру цієї форми 
співробітництва і взаємодії в умовах сучасних суспільних відносин, розкрито 
соціально-економічну та правову природу ДПП, узагальнено основні принципи та 
моделі зазначеного виду партнерства, узагальнено світовий досвід використання 
моделей ДПП.  

Сучасні концепції «Належного врядування» та «Нового державного 
управління» передбачають посилення взаємодії держави та приватних суб’єктів 
відповідно до моделей ДПП, що дозволяє забезпечити за рахунок інвестиційно-
інноваційного розширення суспільно важливих інфраструктурних проєктів стійкі 
темпи розвитку країни та регіонів. Сучасне розуміння завдань партнерства та 
держави в межах досліджуваної проблематики включає такі напрями: усунення 
наявних «прогалин» у національних інноваційних системах; делегування державою 
приватному сектору функціональних повноважень на основі володіння, 
експлуатації, будівництва та фінансування; реалізація суспільно важливих проєктів; 
досягнення спільних цілей держави та приватного партнера; розширення та якісне 
поліпшення надання інфраструктурних послуг; упровадження підприємницьких 
принципів господарської, інвестиційної та інноваційної діяльності; соціально-
економічний розвиток територій, який поліпшує якість життя; досягнення цілей 
державного управління в публічному секторі економіки; взаємодія державного та 
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приватного секторів на основі перерозподілу ризиків, витрат, вигід, ресурсів та 
відповідальності у спільній проєктній діяльності; забезпечення сталого розвитку 
економіки, поступове вирівнювання міжтериторіальних дисбалансів, підвищення 
конкурентоспроможності держави; поглиблення взаємодії органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, приватних суб’єктів господарювання, 
інституцій громадянського суспільства, що має на меті створення належних умов 
навколишнього середовища, забезпечення суспільної безпеки, поширення 
соціального партнерства, поліпшення якості життя на державному, регіональному 
та місцевому рівнях. 

Аналіз дослідження підходів до розуміння сутності ДПП дозволив 
сформулювати авторське визначення ДПП як комплексного механізму інституційно 
визначених відносин суб’єктів публічного управління з господарськими суб’єктами 
приватної форми власності на основі поєднання ресурсів, повноважень у реалізації 
суспільно зумовлених інтересів. 

ДПП виявляє себе як перспективний інструмент трансформації інвестицій 
різних форм власності в суспільно важливі об’єкти, послуги та якісні зміни, 
досягаючи за результатами реалізації відповідних проєктів позитивного впливу на 
зростання конкурентоспроможності держави, посилюючи функції держави, 
спрямовані на регулювання безпеки, освіти, охорони здоров’я, захисту довкілля, 
логістичної діяльності та ін. Зазначене потребує дослідження ДПП як механізму 
реалізації окремих функцій держави, які їй складно або неможливо виконувати 
належною мірою; компенсаторного механізму певних недосконалостей або 
посилення дієвості державного регулювання соціально-економічного розвитку 
країни та окремих регіонів за рахунок можливостей, притаманних ДПП, та 
синергетичного ефекту, якого досягається. Важливим є використання ДПП як 
елемента нової системи державного управління та регулювання при формуванні та 
реалізації планів виконання стратегічних програм розвитку територій та 
відповідних сфер діяльності на загальнодержавному, регіональному та місцевому 
рівнях. 

Поєднання найкращих рис держави та приватного бізнесу забезпечує 
реалізацію довгострокових проєктів, які за рахунок інноваційного характеру, 
елементів проєктного управління, ефективного фінансового забезпечення 
дозволяють вирішувати питання сталого розвитку економіки, поступового 
вирівнювання міжтериторіальних дисбалансів, підвищення 
конкурентоспроможності держави, що задовольняє соціальні потреби, посилюючи 
формування громадянського суспільства, та активує зв’язки в системі «держава – 
суспільство – бізнес». 

Відносини державного та приватного секторів виникають в інституціональному 
середовищі, в основі якого еволюція відносин державної та приватної сфер 
економіки у формі «змішаної економіки», де в межах системи суспільного сектору 
реалізуються проєкти ДПП (рис. 1). Економічна природа ДПП може розумітися як 
управлінська альтернатива приватизації, що передбачає розроблення, планування, 
фінансування, будівництво та експлуатацію інфраструктурних об’єктів із частковою 
передачею державою прав власності або функцій.  
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Рис. 1. ДПП як система відносин у теорії змішаної економіки 
 
Процес ДПП враховує відносини, що спираються на економічні категорії, 

насамперед форму власності (приватну, державну, комунальну), фінансове 
забезпечення (власне інвестування, кредитні ресурси, позика, державна фінансова 
допомога, субсидування), механізми управління економічними агентами 
(передавання окремих функцій, зовнішнє управління, спільне управління). 
Економічна сутність ДПП визначає забезпечення процесу продукування товарів та 
послуг і реалізації окремих функцій у процесі державного регулювання економіки 
(стимулювання ринкових механізмів, посилення конкурентоспроможності держави та 
регіонів, забезпечення суспільних потреб). Передача власності державним партнером 
приватному суб’єкту є доповненням відносин множиною важливих преференцій 
(фінансового, нормативно-правового характеру) та здатністю до регулювання 
процесу перерозподілу функцій та ресурсів. Розвиток ДПП рухається від моделей 
«будівництва – експлуатації – надання послуг» до реалізації адміністративних, 
безпекових та контрольних функцій. Дослідження еволюції системи ДПП виділяє 
чотири стадії життєвого циклу, що включає: візію (прогнозування, стратегії); 
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політику (планування, організація), упровадження (координація, спеціалізація); 
стагнацію (державне регулювання, ліквідація). На розвиток системи впливають 
опозиційні чинники, які повинні знаходитися під контрольованою дією державного 
регулювання для прогнозованого розвиту системи. 

Така форма партнерської взаємодії, як ДПП, з правової точки зору розуміється як 
нова форма державного управління, сукупність взаємопов’язаних норм і правил, за 
рахунок яких сторони партнерської угоди на законодавчій основі взаємодіють одна з 
одною, що вирішується шляхом забезпечення внутрішнього впорядкованого стану та 
погодженості з нормами і правилами та диференційованості й певної автономності 
означених норм. 

Правову природу ДПП розкривають принципи, що знаходяться в системній 
єдності: ефективне витрачання ресурсів бюджету; домінування державних інтересів; 
імператив соціальної корисності (соціоцентричності) державної економічної 
політики; соціальна відповідальність бізнесу; державно-суспільна особливість 
управлінської діяльності у сфері суспільних відносин (освіта, культура); прозорість та 
відкритість інформації. 

В основі підходів до сутності ДПП, відносин між суб’єктами процесу, 
розподілу відповідальності, ризиків та вигід лежать принципи. Принципи, 
вбираючи в себе основи сучасних підходів у сфері державного управління та 
регулювання до суб’єкт-об’єктної взаємодії, визначають основні положення 
законодавчих актів, які регулюють таку форму партнерської взаємодії, як ДПП. 
Принципи ДПП, як відображення сутності відносин, покладено в основу 
законодавчих актів багатьох країн (Модельний закон про публічно-приватне 
партнерство СНД, Закон Республіки Казахстан «Про державно-приватне 
партнерство», Закон Республіки Білорусь «Про державно-приватне партнерство», 
Закон Киргизької Республіки «Про державно-приватне партнерство в Киргизькій 
Республіці»). 

Встановлено, що основними принципами ДПП визначають: рівність перед 
законом партнерів; урахування інтересів партнерів; досягнення цілей ДПП; розподіл 
прав та обов’язків, ризиків, вигід і гарантій; вільний доступ до участі у проєктах та 
прозорість процедур; конкурентний відбір приватного партнера; ефективність 
управління та діяльності; сталість правової системи, дотримання екологічних норм та 
стандартів; соціальна та суспільна спрямованість; відповідальність; терміновість 
проєкту; гарантування джерел партнерських ресурсів.  

Моделі ДПП різняться за ступенем розподілу ризиків та рівнем залучення 
приватного сектора. У процесі реалізації інфраструктурних проєктів ДПП набуває 
різноманітних форм, підґрунтям яких є основні принципи партнерства. Достатньо 
розповсюдженим є використання в управлінні сформованими та переданими 
активами спеціального цільового підприємства (SPV) на основі проєктної угоди, у 
якій відображено обов’язки підприємства, зобов’язання державного партнера, 
випадки дефолту, права припинення діяльності кожної зі сторін та винагорода SPV. 
До SPV може бути включено головного інвестора, інших партнерів із необхідними 
компетенціями (управління об’єктами, фінансування проєктів, експертиза 
управління ризиками). 
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Світовий досвід виокремлює особливості основних договірних форм (моделей) 

реалізації проєктів ДПП, що різняться за рівнем залучення приватного капіталу та 
рівнем ризиків, які отримує приватний сектор: контракти (угоди) на управління; 
концесійні моделі; угоди про оренду; спільні підприємства. Українське 
законодавство передбачає використання таких моделей ДПП: угода про концесію; 
управління майном; спільна діяльність; інші договори. 

Використання співпраці владних інституцій та приватного бізнесу у світовій 
практиці має давню історію, і зазначені підходи поступово набули розповсюдження 
протягом декількох останніх десятиліть. Інвестиційні приватні кошти та 
запозичення дозволили державі реалізовувати різноманітні проєкти в численних 
сферах господарювання, що дозволило країнам із регіонів Латинської Америки, 
Східної та Південної Азії реалізувати масштабні інфраструктурні об’єкти. 
Використання ДПП у різних країнах світу засновано на законодавчих та 
інституціональних особливостях, пріоритетних сферах реалізації ДПП, спираючися 
на систему державного регулювання, контролю та делегування повноважень 
приватному сектору. 

У другому розділі – «Методологічні засади державного регулювання 

державно-приватного партнерства в Україні» – досліджено механізми 
державного регулювання розвитку ДПП, проаналізовано підходи до формування 
політики розвитку ДПП в окремих сферах господарства, визначено методичні 
підходи до визначення ефективності цього виду партнерських відносин, здійснено 
аналіз розподілу ризиків держави та приватного власника. 

Встановлено, що державне регулювання виявляє себе в поєднанні принципів, 
функцій, форм, методів і засобів регулювання об’єкта, що забезпечує досягнення 
збалансованості приватних та державних інтересів. Державне регулювання 
господарських процесів передбачає довгострокову (стратегічну) та поточну соціальну 
й економічну політику (структурно-галузеву, інвестиційну, цінову, антимонопольну, 
бюджетну, податкову, валютну, зовнішньоекономічну та ін.), що реалізує та узгоджує 
оптимальний баланс інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і населення в 
цілому. Суб’єктний склад органів державного регулювання розвитку ДПП включає 
Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, центральні 
та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи судової 
влади. Національне законодавство поступово формує політику у сфері розвитку ДПП, 
інвестиційній сфері, інфраструктурному забезпеченні господарської та соціальної 
розбудови держави. Своєю чергою, правові механізми створюють розширений 
інструментарій, який забезпечує можливість суб’єктам владних повноважень 
здійснювати державне регулювання розвитку ДПП та інших сфер, що безпосередньо 
посилюють ефективну реалізацію проєктів у межах цієї форми партнерської 
взаємодії. 

Державне регулювання розвитку ДПП є багатоаспектним процесом керованого 
впливу суб’єктів регуляторної діяльності держави на об’єкти регулювання за рахунок 
реалізації управлінських функцій, використовуючи комплексний механізм управління 
(регулювання), форми, методи, засоби, інструменти. Всебічний процес регуляторної 
діяльності щодо розвитку ДПП передбачає одночасне регулювання економічних 
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процесів та сфер, які прямо чи опосередковано впливають на політику розвитку 
сфери ДПП. 

Враховуючи наявність прогалин у процесі державного регулювання розвитку 
ДПП, а саме зосередження більшою мірою на функціях організації та контролю, що 
реалізуються процедурами техніко-економічного обґрунтування проєктів, організації 
умов для конкурентного залучення приватного партнера, відбору приватного 
партнера, укладання угоди, виконання проєкту та його моніторингу, необхідне 
посилення функцій планування та мотивації процесу розвитку цього виду 
партнерських відносин. Процес державного регулювання розвитку ДПП потрібно 
розглядати не в розрізі політики розвитку лише одного сектору – необхідно 
переходити до моделей на основі стратегічного планування, яке включає комплексне 
формування необхідних параметрів та упровадження інвестиційної, податкової, 
регіональної, бюджетної, кредитної, конкурентної, соціальної, інфраструктурної 
політик, що забезпечить інституційну зміну всього середовища, необхідного для 
зрушень як в окремих секторах діяльності, так і в державі в цілому на основі 
упровадження ДПП як перспективного інструменту модернізації економічної та 
соціальної сфер. 

У результаті аналізу процесу впливу суб’єкта регулювання на об’єкт визначено 
(на основі окреслення стратегічної мети, цілей та принципів державного регулювання 
сфери розвитку ДПП в Україні в межах єдиної системи механізмів) – організаційно-
адміністративний, організаційно-економічний, організаційно-правовий, 
організаційно-інформаційний (у складі комплексного механізму) механізми. 
Механізм державного регулювання як спосіб передачі управлінських рішень повинен 
передбачати відповідні методи, інструменти та засоби впливу на об’єкт регулювання. 
Складовими елементами механізму державного регулювання розвитку ДПП, шляхом 
яких здійснюється процес впливу на об’єкт регулювання, є: методи, інструменти, 
засоби, політика (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 2. Структура механізму державного регулювання розвитку ДПП 

Механізм державного регулювання розвитку ДПП 

Методи Інструменти Засоби 

- прямої дії; 
- непрямої дії; 

- загальні; 
- спеціальні 

- технологічні; 
- макроекономічні; 
- мікроекономічні 

- стандартизація; 
- стимулювання 

(пільги); 
- обмеження; 
- контролінг 

Політика: інвестиційна; податкова; регіональна; бюджетна; кредитна; конкурентна; 
соціальна; інфраструктурна; розвитку ДПП 
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Доводиться, що методологія розвитку ДПП в окремих сферах господарювання 

формується з урахуванням основних підходів до визначення напрямів стратегій 
розроблення й реалізації ДПП: зміни в політиці і законодавстві; соціально-
культурні зміни; удосконалення механізмів і процесів, що існують; механізми 
фінансування та капітальне будівництво; доступність та якість надання послуг на 
місцевому рівні. Процес реалізації проєктів передбачає належну систему управління, 
наявність дієвої нормативно-правової бази, стабільну державну політику, баланс між 
ціною та якістю послуг, створення умов, державних гарантій та стимулів для участі 
інвесторів у відповідних проєктах.  

Методологія використання моделей ДПП в окремих сферах господарювання 
передбачає формування інституційної структури, планування управління та 
домовленості партнерів (інвестиції, ризики, обов’язки, доходи, володіння активами, 
терміни та розмір платежів; опис об’єктів або послуг, що надаватимуться; основні 
завдання). Прийнятність моделі ДПП реалізується в разі ефективності інвестиційного 
набору для обох партнерів. Важливим залишається: мотивація приватних суб’єктів 
розширювати доступність послуг, забезпечення фінансової стійкості проєктів, 
формування нормативно-правової бази, зменшення ризиків, адаптивність проєктів 
ДПП щодо мінливого зовнішнього середовища, чітке визначення ролей та обов’язків 
партнерів, досягнення соціальних та екологічних цілей, використання світового 
досвіду реалізації проєктів, проведення моніторингу ефективності проєктів та 
мінімізація впливу корупційних чинників. 

Враховуючи взаємозв’язок окремих секторів національної економіки та 
соціальної сфери, особливістю реалізації проєктів ДПП може бути: створення 
полісекторального кластера на основі територіального суміщення (рис. 3); реалізація 
економічних, технологічних, наукових та виробничих зв’язків; узгодженість окремих 
цільових орієнтирів; міжсекторна інтеграція, яка може отримати реалізацію у вигляді 
синергетичного ефекту. Зазначені полісекторальні кластери на основі проєктів ДПП 
можуть стати так званими «точками зростання» як окремих поєднаних проєктами 
галузей, так і відповідних територій впливу задіяних проєктів. 

Встановлено, що сьогодні відсутній єдиний підхід, з допомогою якого можливо 
оцінити сукупні аспекти результатів реалізації проєктів ДПП та розрахувати 
ефективність проєкту з урахуванням різних показників для кожного партнера. У 
якості класичних методів визначення ефективності застосовується: співвідношення 
ціни та якості, розрахунок чистої приведеної вартості та внутрішньої норми 
рентабельності, метод реальних опціонів, експертне оцінювання та теорія ігор. 
Альтернативними методами оцінювання під час вибору проєктів є застосування 
штучних нейронних мереж, що спираються на нечітку логіку, генетичні алгоритми, за 
допомогою яких достатньо об’єктивно може бути визначено ефективність проєктів 
ДПП. Покращання методів оцінювання ефективності ДПП передбачає комплексний 
підхід, тобто поєднання декількох методів для визначення показників економічного, 
соціального, технологічного, екологічного та регіонального результату, що передбачає 
вдосконалення законодавчого регулювання застосування методології альтернативних 
сучасних підходів до оцінювання ефективності проєктів ДПП та подальший розвиток 
теоретичних і прикладних аспектів застосування сучасного арсеналу методів оцінювання.  
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Рис. 3. Упровадження державної політики в моделі полісекторальної організації 

ДПП  
ЖКГ – житлово-комунальне господарство 

 
Доцільність реалізації проєкту для держави, регіону, територіального утворення, 

сектору економіки, суб’єктів господарської діяльності повинно передбачати 
застосування відповідної методики оцінювання ефективності ДПП на основі 
багатофакторних моделей. У результаті успішної реалізації проєкту ДПП 
отримують соціальний, економічний, бюджетний, безпековий, екологічний, 
управлінський, іміджевий ефекти та загальний соціально-економічний ефект на 
рівні держави, який базується на індикаторах зростання якості життя, структурних 
змінах в економіці, модернізації окремих секторів господарювання, 
територіальному розвитку, покращанні стану довкілля, позитивних зрушеннях на 
ринку праці, розвитку підприємницького середовища та ін. Визначення 
ефективності проєкту ДПП лежить у площині використання методик визначення 
ефективності проєкту для держави, регіону, територіального утворення, окремих 
секторів економіки, суб’єктів господарської діяльності, що передбачає пошук 
сучасних підходів до розроблення методології об’єктивного розрахунку 
ефективності проєкту ДПП з урахуванням суб’єкт-об’єктного складу та отриманих 
ефектів. 

Обґрунтовується тезу про те, що реалізація проєктів ДПП передбачає 
використання методології, що враховує всю множину різних за ступенем впливу та 
вірогідністю появи ризиків, які можуть з’явитися  протягом дії угоди між державою 
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та приватним власником. Визначено, що методологічно фактори ризику можуть бути 
екзогенними (політичні, юридичні, економічні, природні, ринкові) та ендогенними 
(вибір проєктів, проєктне фінансування, будівництво, взаємини, експлуатація). 
Виділено основні фактори ризиків проєктів ДПП на різних стадіях реалізації: 
передпроєктний (підготовчий), фінансовий, економічний, проєктний, 
розташування, будівельний та технологічний, експлуатаційний (обслуговування), 
політичний (регуляторний), правовий, екологічний, соціальний, форс-мажор. 

В українському бізнес-середовищі основними ризиками вбачаються: ризик 
високих цін на енергетичні ресурси, некерована інфляція, фіскальні кризи, глибока 
соціальна нестабільність, міждержавний конфлікт. У фінансовому секторі 
найбільшими факторами ризику визначено: корупцію, діяльність органів 
правопорядку та судової системи; стан взаємодії з міжнародними фінансовими 
структурами; політичну та соціальну ситуацію в країні; стан захисту прав 
кредиторів та інвесторів; шахрайство та кібернетичні загрози. Вказані ризики 
перешкоджають широкому застосуванні ДПП в Україні, але спільні заходи 
партнерів щодо ефективного управління ризиками та їхнього розподілу дозволять 
успішно реалізувати інфраструктурні проєкти. 

З огляду на несформованість в Україні достатньо дієвої методології аналізу та 
оцінювання ризиків процес управління ризиками у ході реалізації проєктів ДПП 
повинен передбачати, крім заходів, визначених законодавством (визначення ризиків, 
оцінювання ризиків, розподіл ризиків, управління ризиками, що здійснює державний 
партнер), використання механізмів державного регулювання (адміністративного, 
економічного, правового) та функцій регулювання (планування, організація, 
мотивування, контроль), які діють за рахунок прямих і непрямих методів відповідно 
до можливостей та результатів ринкового саморегулювання. 

У третьому розділі – «Політика розвитку державно-приватного партнерства 

в Україні в умовах реформування суспільних відносин» –узагальнено концептуальні 
підходи до формування політики розвитку ДПП, досліджено правові механізми 
реалізації проєктів розбудови інфраструктури шляхом ДПП, визначено умови 
розвитку системи ДПП в секторі безпеки, з’ясовано завдання цього виду 
партнерських відносин у системі міжмуніципального співробітництва в умовах 
децентралізації влади. 

Аргументується, що ДПП вбачається важливим інструментом реалізації 
внутрішньої політики держави на засадах розвитку механізмів зазначеного 
партнерства, що передбачає залучення інвестицій у модернізацію промислової та 
соціальної інфраструктури. Стан економічного середовища можливо розрахувати на 
основі таких критеріїв: внутрішній економічний потенціал, ефективність уряду, 
ефективність бізнесу, інфраструктура. Порівняння показників України у сфері 
реалізації ДПП щодо правового регулювання; інституцій; операційного досвіду; 
інвестиційного та бізнес-клімату; фінансування показує, що правове регулювання; 
інституції; інвестиційний та бізнес-клімат; фінансування мають нижчі показники, 
ніж у середньому в країнах, ранжування яких проводилося (Албанія, Білорусь, 
Єгипет, Грузія, Йорданія, Казахстан, Марокко, Румунія, Сербія, Словаччина, 
Туреччина) (рис. 4).  
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До найважливіших чинників сучасної української інвестиційної привабливості 

слід віднести: забезпечення низького рівня корупції; прозору та чітку нормативно-
законодавчу базу; політичну стабільність. Збільшення інвестиційних надходжень в 
Україну можливе за умов: сприятливого бізнес-середовища; макроекономічної 
стабільності; зниження політичних ризиків; зниження рівня корупції; обмеження 
політичного та економічного впливу олігархів; спрощення процедури 
адміністрування податків.  

Органи державної влади та місцевого самоврядування мають повноваження 
реалізовувати політику ДПП, проводити моніторинг процесу підготовки та 
виконання проєктів ДПП, здійснювати контрольні функції. Зазначені 
повноваження, засоби та процедури, спрямовані на регулювання реалізації 
суспільно важливих суспільних проєктів, дозволяють виконання функцій 
проєктування, фінансування, будівництва, відновлення, експлуатації, пошуку й 
обслуговування у визначених законодавством сферах задля створення соціально-
економічного ефекту. Державна політика розвитку ДПП повинна створювати умови 
для розвитку інституціонального середовища цієї форми партнерства; подальше 
вдосконалення законодавчої бази, що регулює відносини ДПП; визначення органів, 
уповноважених керувати реалізацією ДПП на регіональному та місцевому рівні, 
визначення їхніх функцій, повноважень та ступеня відповідальності; створення 
інституційних партнерств державно-приватної форми і розвиток кластерних форм 
співробітництва; оперативний контроль виконання зобов’язань сторонами ДПП із 
боку громадськості. 

 

47

43

63
52

37
0

10
20
30
40
50
60
70

1) Правове 
регулювання

2) Інституц

3) Операційний 
досвід

4) Інвестиційний та 
бізнес-клімат

5) Фінансування

 
Рис. 4. Порівняння умов розвитку ДПП 
 



20 
Аналіз сучасного стану розвитку механізмів ДПП надає підстави для 

висновків, що необхідним є розмежування процесів адміністрування під час 
реалізації функцій державного регулювання сфери ДПП, інших економічних сфер, 
що впливають на розвиток ДПП; пошук функціональних особливостей публічного 
адміністрування в зазначеній сфері на регіональному та місцевому рівнях, 
враховуючи напрями державної політики щодо децентралізації окремих владних 
повноважень та делегування останніх на рівень об’єднаних територіальних громад. 

Отже, ДПП у питаннях безпеки, яка визнається базовою функцією з елементами 
високої складності та характером динамічності й невизначеності, є способом 
делегування функцій безпеки приватному сектору на ринкових основах для 
посилення захисту суспільства від сучасних загроз, ризиків, надзвичайних ситуацій 
та природних катаклізмів, використовуючи такі аспекти, як поділ ризиків, інновації 
та довгострокові відносини. ДПП може використовуватися для вирішення питань 
військової безпеки, кібербезпеки, у боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій, 
захисті навколишнього середовища від наслідків дії руйнівних техногенних 
чинників, соціальних та військових конфліктів. Підходи до реалізації кібербезпеки 
шляхом ДПП передбачають залучення суб’єктів господарської діяльності, 
пов’язаних із використанням елементів критичної інфраструктури, що взаємодіють 
на основі інформаційно-комунікаційних технологій; виробників серверного 
обладнання; розробників програмного забезпечення, операторів у системах 
платіжних розрахунків.  

Встановлено, що станом на 01.01.2019 р. в Україні шляхом застосування 
зазначеної форми партнерських відносин було укладено 189 проєктів. Переважним 
чином проєкти ДПП реалізуються у сфері збору, очищення та розподілу води, на 
відміну від тренду країн, що розвиваються (сфера виробництва електроенергії). 
Також актуальною залишається сфера виробництва та транспортування газу. Для 
реалізації більш масштабних проєктів ДПП на місцевих рівнях можливе укладання 
договорів про міжмуніципальне співробітництво. Перспективним напрямом 
реалізації проєктів ДПП є створення туристично-рекреаційних кластерів, які 
розвиватимуть туристичну та рекреаційну інфраструктуру на придатних для того 
територіях місцевих рад, де формується кластер, за умови укладання договорів 
щодо міжмуніципального співробітництва. У процесі здійснення кластерного 
проєкту, у якому беруть участь у розробленні проєктів на основі ДПП приватні 
інвестори, передбачається: створювати нові підприємства (об’єкти харчування, 
музейні заклади, об’єкти сільського туризму, об’єкти із забезпечення надання 
житлово-комунальних послуг) та розвивати транспортну інфраструктуру, 
забезпечувати збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів; 
реалізовувати маркетингові механізми позиціонування території як привабливого 
місця; стимулювати зайнятість населення; залучати інноваційні розробки та 
продукти у розвиток територій. Співробітництво у формі міжмуніципального 
співробітництва можливе шляхом реалізації спільних важливих проєктів утримання 
або створення інфраструктурних об’єктів для надання суспільних послуг за участі 
бізнес-спільноти, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства, 
створення (у разі необхідності) спільного координаційного управлінського органу, 
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що виконує повноваження, визначені законом.  

Підсумовуючи наявні результати, можна констатувати, що державне 
регулювання розвитку сфери ДПП на регіональному рівні у процесі децентралізації 
передбачає: завершення територіально-адміністративної реформи та процесу 
децентралізації й об’єднання територіальних громад, законодавче врегулювання 
регіональних та місцевих особливостей розвитку ДПП в межах тих, що вже 
існують, та запланованих до прийняття стратегічних документів, надання 
державного гарантування для регіональних проєктів ДПП, створення середовища 
для інноваційно-інвестиційного розвитку територій, забезпечення фахівцями 
регіональної ланки виконавців у системі реалізації політики розвитку ДПП. 
Партнерство держави та приватного бізнесу у сфері житлово-комунального 
господарства, агропромисловому комплексі, транспортній інфраструктурі, туризмі 
та рекреації сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств, що 
входять до кластера, створить позитивний інвестиційний клімат, зменшить потребу 
в міжбюджетних трансфертах та посилить зацікавленість інвесторів щодо участі у 
проєктах ДПП. 

У четвертому розділі – «Аналіз державного регулювання розвитку державно-

приватного партнерства в Україні» – досліджено економічні механізми реалізації 
ДПП в Україні, проаналізовано тенденції розвитку ДПП в Україні, визначено 
організаційні механізми територіального маркетингу в розвитку цієї форми 
партнерства, з’ясовано роль ДПП як інструменту розвитку трудового потенціалу. 

Встановлено, що на розвиток ДПП впливають інвестиції різних форм 
власності, зокрема капітальні видатки. Питома вага капітальних видатків в Україні 
значно менша, ніж у багатьох країнах світу. У розрізі встановлених цільових 
управлінських орієнтирів, слід запропонувати підходи до реалізації організаційно-
економічного механізму розвитку ДПП засобами пошуку шляхів залучення 
інвестицій на розвиток інфраструктурних об’єктів, стимулювання підприємницької 
діяльності, поширення інноваційного потенціалу у проєктах ДПП, використання 
економічного інструментарію забезпечення ефективної реалізації проєктів ДПП.  

Виходячи з цілей, економічний механізм має забезпечувати: стимулювання 
інноваційних проєктів шляхом ДПП; розвиток наукоємних галузей із 
використанням ДПП; надання державної допомоги; покращання інвестиційного 
клімату; податкові преференції для приватного партнера (зменшення податкової 
бази, звільнення від податку на прибуток в інноваційних проєктах, відстрочення 
платежів). Приватні інвестиції стримуються політичною та економічною 
невизначеністю, у той час як державні інвестиції спрямовуються на модернізацію 
та розширення дорожньої мережі. Рівень державних (державний та місцевий 
бюджети) та сукупних інвестицій показує, що в 2017 р. державні інвестиції були на 
рівні 2 % ВВП.  

Світові глобальні рейтинги демонструють доволі низький розвиток 
інституційного середовища, що має вплив на реалізацію проєктів ДПП в Україні. 
Необхідними економічними інструментами, які посилюють розвиток цієї форми 
партнерства, можуть бути: форми державної підтримки (субсидування, податкові 
пільги, гарантії, компенсації, кредитування та ін.), розширений доступ приватних 
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суб’єктів до фінансових ресурсів, використання венчурного капіталу, залучення 
коштів неформальних інвесторів (бізнес-ангелів), краудфандинг, започаткування 
цільових ініціатив щодо кластерів та ланцюгів доданої вартості, використання 
особливих економічних зон, створення інвестиційних фондів, використання коштів 
ПФУ. 

Доводиться, що процес реалізації проєктів ДПП потребує використання 
територіального маркетингу для залучення інвесторів, інших зацікавлених 
суб’єктів, кваліфікованого персоналу, ресурсів. Упровадження державного 
маркетингу передбачає розвиток окремих напрямів (законодавчий маркетинг, 
соціальний маркетинг, маркетинг територіальних утворень, проєктний маркетинг), 
створення сервісного обслуговування фізичних та юридичних осіб, формування 
громадської думки щодо партнерства держави та приватного сектору, 
удосконалення адміністративних процедур та упровадження е-урядування. 
Маркетингові стратегії враховуються державними та регіональними цільовими 
програмами, які передбачають підвищення якості життя за рахунок інвестиційних 
проєктів у соціальних сферах шляхом використання ДПП. Систему упровадження 
маркетингових технологій у процесі реалізації проєктів ДПП зображено на рис. 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Упровадження маркетингових технологій у процесі реалізації проєктів 

ДПП 
 
Встановлено, що фінансування в Україні науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт знаходиться на рівні 0,62 % від ВВП (середній світовий 

Державний 
територіальний 

маркетинг 

Регіональний 
територіальний 

маркетинг 

Маркетинг окремого 
проєкту 

Проєкти ДПП 
загальнодер-

жавного 
значення 

ДПП 
регіонального 

значення 

ДПП 
місцевого 
значення 

Брендинг 
території 

Залучення 
інвесторів 

Дослідження, аналіз ринкових ніш; 
інформаційно-комунікаційна 

діяльність, представництво інтересів 
органів державної влади та місцевого 

самоврядування 

Проєкти ДПП у складі кластера та 
на умовах міжмуніципального 

співробітництва 

Стратегічне 
планування, реалізація 
маркетингових заходів, 

контроль 

 



23 
показник становить 2,23 %). Інноваційна діяльність фінансується на рівні 0,3 % від 
ВВП. У 2018 р. в Україні лише 34 % проєктів від загальної кількості укладених угод 
у формі ДПП перебувало на стадії реалізації, враховуючи нерозвиненість 
механізмів ДПП в Україні, значну кількість ризиків під час реалізації проєктів, 
проблематику надання державних гарантій, фінансову неспроможність окремих 
приватних партнерів. 

Розглядаючи сучасний аспект децентралізації та об’єднання територіальних 
громад, важливими аспектами вважаються розроблення стратегій інноваційного 
розвитку на місцевому рівні як напряму загальної стратегії розвитку 
територіального утворення. Як окремі елементи зазначеної стратегії мають 
виступати: залучення інноваційних розробок у виробничій процес, фінансова 
концентрація ресурсів для інноваційних проєктів, забезпеченість інноваційною 
інфраструктурою, державне стимулювання та підтримка підприємницьких 
ініціатив, забезпечення за рахунок інноваційної діяльності сталого розвитку, 
посилення трудового потенціалу та вирішення екологічних проблем. 

Доводиться, що процес реалізації проєктів ДПП повинен забезпечувати 
розвиток трудового потенціалу учасників партнерства, у першу чергу 
забезпеченням суб’єктів господарської діяльності відповідним управлінським 
складом, фахівцями, та формувати дієвий механізм підвищення рівня 
компетентності персоналу. Успішна реалізація проєктів ДПП за участю держави, 
бізнесу, суб’єктів громадянського суспільства забезпечує вирішення важливих 
соціальних та гуманітарних проблем суспільства, безпосередньо впливаючи на 
людський розвиток, підвищення якості життя через відповідні сфери: освіти, 
медицини, культури, охорони довкілля та ін. Проєкти ДПП  у соціогуманітарній 
сфері підвищують показники людського капіталу завдяки інвестиціям в освіту, 
перепідготовку на виробництві, охорону здоров’я та іншим діям, спрямованим на 
розвиток людських якостей, компетенцій та мотивацій, підготовку фахівців із 
високим трудовим потенціалом. 

У структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування за січень – 
вересень 2018 р. підприємства і організації становлять 73,2 %, кредити банків та 
інші позики – 7,0 %, кошти державного та місцевих бюджетів – 9,7 %, кошти 
іноземних інвесторів – 0,3 %. Потреби на створення сучасної мережі автомобільних 
доріг складають 322,5 млрд грн, з яких майже 176 млрд грн – кошти державного 
бюджету.  

Для подальшого розвитку ДПП слід визначити можливі шляхи залучення 
інвестиційних ресурсів, особливо за рахунок іноземного капіталу. Основними 
країнами-інвесторами в економіці України були: Кіпр, Нідерланди, Великобританія, 
Німеччина, Швейцарія. У січні – вересні 2018 р. підприємства та організації в 
Україні освоїли 337 млрд грн капітальних інвестицій, переважну частку 
капітальних інвестицій (94 % загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з 
яких у будівлі та споруди – 42,8 % всіх інвестицій.  

Особливістю розвитку ДПП у 2019 р. (за даними Світового банку) залишається 
їхня важлива роль в упровадженні інноваційних підходів під час реалізації 
інфраструктурних проєктів, що упроваджуються у сферах енергозбереження та 
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альтернативних джерел енергії, науково-освітній сфері, секторі розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій (рис. 6).  

 

 
 
Рис. 6. Загальна кількість проєктів ДПП та сума інвестицій за сферами 

реалізації в Україні 
 
В основі підготовки проєктів ДПП слід передбачити: формування техніко-

економічного обґрунтування; фінансову та технічну підтримку міжнародних 
фінансових організацій; фахову підготовку чиновників; залучення консультантів із 
досвідом; орган підтримки та розвитку ДПП. Інфраструктурні витрати потребують 
фінансування на рівні до 3,5 % ВВП, що передбачає для України ліквідацію 
інфраструктурних «прогалин», продовження реалізації цілей сталого розвитку, 
формування та модернізації транспортної мережі відповідно до європейських 
стандартів, удосконалення законодавчої бази, що дасть можливість покращити 
позицію України в міжнародних економічних рейтингах. 

У п’ятому розділі – «Перспективи розвитку та напрями вдосконалення 

державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні» 
– запропоновано концептуальні підходи до державного регулювання розвитку 
організаційного механізму ДПП, визначено шляхи вдосконалення правового 
механізму державного регулювання цієї форми партнерства, розроблено напрями 
підвищення дієвості державного регулювання відносин між державним і приватним 
партнерами. 

Для досягнення суспільних цілей та соціально-економічного розвитку країни 
необхідне поєднання приватних та державних інтересів у процесі здійснення 
проєктів ДПП, що можливо вважати за перспективний напрям модернізації 
системи державного регулювання (у т. ч. економічної та соціальної сфер) та 
перспективним інструментом трансформації державних інвестицій. Державне 
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регулювання розвитку ДПП зумовлює необхідність сформувати основні 
концептуальні підходи до розроблення Стратегії розвитку ДПП в Україні як 
інструменту державного регулювання економічних процесів.  

У загальній ієрархії стратегічного планування стратегія розвитку ДПП є 
секторальною стратегією, яка передбачає узгодження та кореляції з 
Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 р., Стратегією сталого 
розвитку «Україна 2020», Державною стратегією регіонального розвитку до 2020 р. 
та передбачає прийняття Стратегії сталого розвитку України до 2030 р., Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2027 р. (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Зв’язок Стратегії розвитку ДПП в Україні з документами стратегічного 
планування  

 
Обґрунтовано концептуальну модель розвитку ДПП в Україні, що передбачає: 

принципи побудови стратегії; мету; стратегічні цілі та інструменти їхнього 
досягнення; проблематику, що потребує вирішення; узгодження напрямів та цілей 
державних політик в інших сферах діяльності, очікуваних результатів (індикаторів 
виконання), контрольних функцій та моніторингу реалізації стратегії. Стратегія 
передбачає розвиток інституційного середовища, створення цілісної системи 
державного регулювання ДПП, удосконалення економічних та правових механізмів 
стимулювання розвитку ДПП, підвищення рівня конкурентоспроможності держави 
та регіонів. Сформульовано структуру процесу розвитку ДПП; визначено місце та 
роль механізмів ДПП у чинних стратегічних документах; показано зв’язок Стратегії 
розвитку ДПП в Україні  з документами стратегічного планування тощо (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регіональний 
рівень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Галузевий 
рівень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальнодержавний рівень 

Стратегія розвитку України  

Галузеві 
(секторальні) 

стратегії 

Стратегія сталого 
розвитку України до 

2030 р. (проєкт) 

Стратегія 
розвитку 

ДПП 
(проєкт) 

Державна Стратегія 
регіонального 

розвитку  на період 
до 2027 р.  
 (проєкт) 

 

Програма дій Уряду (річна) 

Державний бюджет України 

Регіональні 
стратегії 

Місцеві бюджети 
 



26 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Концептуальна модель комплексного механізму державного 

регулювання розвитку ДПП в Україні 
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Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового механізму 

державного регулювання ДПП в Україні відповідно до напрямів: внесення змін до 
законодавства, що регулює сферу ДПП; законодавча процедура створення 
Агентства з розвитку ДПП; внесення змін до законодавчих актів, що врегульовують 
економічні сфери, які впливають на розвиток ДПП; нормативно-методичне 
забезпечення сфери ДПП. Запропоновано зміни до Закону України «Про державно-
приватне партнерство», розроблення та прийняття Закону України «Про Стратегію 
сталого розвитку України до 2030 року», Закону України «Про концесії», 
розроблення та прийняття законодавчого акта, що дозволяє виконання проєктів 
ДПП у сфері забезпечення національної безпеки, розроблення та прийняття 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок формування та ведення 
Державного реєстру проєктів ДПП». Запропоновано проєктування моделі 
реінжинірингу державно-управлінського процесу «державне регулювання сфери 
державно-приватного партнерства», що визначило елементи в загальній системі 
регулювання, окреслило взаємозв’язки окремих елементів, та дало можливість, 
використовуючи отримані дані, сформулювати бачення напрямів державного 
регулювання сфери ДПП. 

Пропозицію створення єдиного спеціалізованого органу у сфері ДПП 
(Агентство з розвитку ДПП) спрямовано на зосередження регуляторних функції в 
єдиному державному органі, мінімізуючи терміни погоджувальних процедур, 
посилюючи відповідальність державного суб’єкта та спрощуючи роботу з 
приватним сектором. Подальший розвиток ДПП полягає в застосуванні принципів 
«належного врядування», поєднання інтересів на перетині різних секторів, 
методичному опрацюванні особливостей застосування ДПП в різних сферах, 
партнерстві, пов’язаному з наукоємними кластерами, посиленні ролі державно-
приватної ініціативи і партнерства у процесі децентралізації та формування 
територіальної спроможності об’єднаних громад. Підвищення дієвості ДПП 
реалізується шляхом формування процесу планування, організації, мотивації, 
контролю на державному, регіональному та місцевому рівнях; встановлення 
генеральної мети щодо розвитку різних сфер на основі використання ДПП; аналізу 
середовища, маркетингу території та секторів, експертних досліджень. 

На регіональному рівні запропоновано модель, яка передбачає реалізацію 
окремих локальних проєктів ДПП, проєктів у межах кластерних утворень та 
проєктів у межах угод про міжмуніципальне співробітництво (рис. 9).  

Модель передбачає взаємодію основних суб’єктів, які беруть участь у 
реалізації політики розвитку ДПП на рівні регіону (органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, приватних партнерів, агентства з розвитку 
ДПП, громадянського суспільства, сфери освіти і науки та інших учасників).  

Застосування ДПП як інструменту регіонального розвитку передбачає проєкти 
у сфері культури, науки, в агропромисловому комплексі та у промисловості 
(машинобудівна сфера). Ця форма партнерської взаємодії в системі електронного 
урядування має забезпечувати надання необхідної електронної державної послуги 
на основі інвестиційних ресурсів приватного партнера. 
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Рис. 9. Модель реалізації проєктів ДПП на регіональному рівні: ОТГ – 
об’єднані територіальні громади 

 
Кластерний аналіз окремих показників економічного та інвестиційно-

інноваційного розвитку, інфраструктурних показників, даних фінансової 
самодостатності та розвитку підприємництва визначив три кластери регіонів 
України різного ступеня забезпечення та можливості реалізовувати проєкти ДПП. 
Результати зазначеного аналізу доводять необхідність посилення напрямів, які 
впливають на відповідні показники в регіонах, що мають низький розвиток 
середовища розвитку ДПП. Перспективним напрямом є залучення сфери торгівлі 
(продаж сувенірної продукції, супутніх товарів) до туристичних кластерів, що 
існують, що дозволить забезпечити необхідним обсягом товарів зі спеціальними 
цінами у кластері. 

Реалізація проєктів на регіональному рівні можлива відповідно на основі 
окремих проєктів ДПП, проєктів у межах міжмуніципального партнерства та 
кластерних утворень. Підтримка розвитку ДПП спирається на формування 
правового, економічного та організаційно-адміністративного механізмів. Важливим 
у процесі реалізації політики розвитку ДПП є: дотримуватися основних підходів 
щодо забезпечення балансу інтересів партнерів; формувати інформаційно-
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комунікативну політику; гарантувати громадський контроль та підзвітність; 
здійснювати ефективне управління. Активізація фінансових механізмів можлива за 
рахунок розвитку боргових, пайових та інших фінансових інструментів, за 
допомогою яких можливе фінансування проєктів ДПП. Окремі підходи до системи 
розвитку ДПП передбачають застосування методів стратегування, де 
використовується: формування сценаріїв майбутнього, зміни у визначенні цілей, 
розширення комунікаційних можливостей стратегічних стейкхолдерів, шляхи 
подолання проблем, що існують, моніторинг. Інший підхід реалізує циклічну 
модель Дж. Бойда, що спирається на процеси спостереження, орієнтації, 
вирішування та дії. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Подані в дисертації розробки в сукупності вирішують актуальну наукову 

проблему з поглиблення теоретико-методологічних засад та підходів до 
вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні. 
Основні висновки полягають у такому: 

1. Досліджено сутність і соціально-економічну та правову природу державно-
приватної форми партнерської взаємодії в умовах сучасних суспільних відносин. 
Відносини партнерів в угодах про ДПП реалізують дію окремих механізмів 
державного регулювання економіки, оптимізуючи суспільний сектор (управління 
об’єктами державної власності, надання суспільних послуг) та частково 
компенсуючи окремі потреби державної фінансово-бюджетної системи. ДПП 
виявляє себе як перспективний інструмент трансформації інвестицій різних форм 
власності в суспільно важливі об’єкти, послуги та якісні зміни, досягаючи за 
результатами реалізації відповідних проєктів позитивного впливу на зростання 
конкурентоспроможності держави, посилюючи функції держави, спрямовані на 
регулювання безпеки, освіти, охорони здоров’я, захисту довкілля, логістичної 
діяльності та ін. ДПП є елементом нової системи державного управління та 
регулювання, що використовується під час реалізації стратегічних програм 
розвитку територій і відповідних сфер діяльності на загальнодержавному, 
регіональному та місцевому рівнях. 

Економічна природа ДПП полягає в забезпеченні процесу створення товарів 
(послуг) і реалізації делегованих державним партнером приватному суб’єктові 
окремих функцій у процесі державного регулювання економіки в межах передачі 
власності, що доповнює відносини важливими преференціями (фінансового, 
нормативно-правового характеру) та здатністю регулювати перерозподіл функцій і 
ресурсів. У правовій природі ДПП закладено спроможність органів державної 
влади та суб’єктів приватної форми власності реалізовувати функціонально-цільове 
поєднання наявних можливостей щодо спільної реалізації інфраструктурних 
проєктів, враховуючи пріоритет державних потреб. Згідно з принципом імперативу 
соціальної корисності економічної політики задля досягнення умов, що 
забезпечують високі соціальні стандарти, реалізація проєктів ДПП передбачає 
задоволення важливих суспільних потреб. 
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2. Узагальнено основні принципи та моделі ДПП на основі аналізу світового 

досвіду. Основні принципи цієї форми партнерської взаємодії базуються на 
використанні категорій рівності, справедливості, прозорості, розподілу, врахуванні 
інтересів та ефективності. Ураховуючи різноаспектні завдання, які необхідно 
вирішувати у процесі реалізації ДПП, підходи, що існують, можна доповнити 
окремими принципами, на основі яких потрібно формулювати загальну концепцію 
розвитку такого партнерства: суспільна корисність, безпека, інноваційність, 
галузева особливість, інтегрованість, оптимальність механізмів регулювання. 

На основі світового досвіду можливо виокремити особливості основних 
моделей реалізації проєктів ДПП, що відрізняються залежно від рівня залучення 
приватного капіталу та ризиків, які отримує приватний сектор: контракти (угоди) 
на управління; концесійні моделі; угоди про оренду; спільні підприємства. 
Використання ДПП у різних країнах світу засновано на законодавчих та 
інституціональних особливостях, пріоритетних сферах реалізації ДПП відповідно 
до особливостей механізмів державного регулювання, контролю та делегування 
повноважень приватному сектору на загальнодержавному, регіональному та 
місцевому рівнях.  

3. Визначено механізми регулювання ДПП. Процес державного регулювання 
розвитку ДПП передбачає дію суб’єктів регуляторної діяльності держави на 
об’єкти регулювання із застосуванням комплексного механізму регулювання (з 
виокремленням функціональних механізмів: організаційного, економічного, 
правового, адміністративного та інформаційного), форм, методів, засобів, 
інструментів для досягнення суспільних і державних цілей та результатів. 
Механізм державного регулювання розвитку ДПП являє собою сукупність 
процесів, які забезпечують цілеспрямований вплив органів державної влади 
(суб’єкта) на параметри об’єкта регулювання, що має на меті досягнення цільових 
показників розвитку сфери ДПП. Враховуючи наявні прогалини процесу 
державного регулювання розвитку ДПП, а саме: зосередження більшою мірою на 
функціях організації та контролю, що реалізуються процедурами техніко-
економічного обґрунтування проєктів, організації умов для конкурентного 
залучення приватного партнера, відбору приватного партнера, укладання угоди, 
виконання та моніторингу проєкту, необхідне посилення функцій планування та 
мотивації процесу розвитку цієї форми партнерства. 

4. Виділено та класифіковано ризики держави та приватного власника у 
проєктах ДПП. У процесі реалізації проєктів ДПП є необхідним врахувати значну 
кількість ризиків, що можуть виникати протягом періоду дії угоди щодо 
партнерства, що мають екзогенний та ендогенний характер факторів ризику. 
Фактори ризику проєктів ДПП на різних стадіях реалізації передбачають вплив 
внутрішнього та зовнішнього середовища з різним ступенем наслідків. Підходи до 
процесу управління ризиками у процесі реалізації проєктів ДПП має передбачати 
заходи, визначені українським законодавством (аналіз, розподіл та управління), 
посилені використанням механізмів державного регулювання та функцій 
регулювання (планування, організація, мотивування, контроль) відповідно до 
можливостей та результатів ринкового саморегулювання. Управління ризиками 
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повинне враховувати взаємозв’язок параметрів: суб’єктів – учасників партнерства; 
процесів; інструментів; структури та інформації для прийняття рішень, державної 
економічної політики, регуляторних інститутів та механізмів державного 
регулювання. 

5. Обґрунтовано підходи до політики формування та розвитку ДПП. Ця форма 
партнерських відносин є перспективним інструментом трансформації державних 
інвестицій, що передбачає реалізацію відповідної політики держави на основі 
розвитку інститутів партнерства, залучення інвестиційно-інноваційних ресурсів у 
модернізацію промислової та соціальної інфраструктури. На основі аналізу 
основних законодавчих актів стратегічного характеру доведено, що, незважаючи на 
дії держави щодо розвитку інвестиційної політики, заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності, упровадження політики регіонального розвитку, 
стимулювання підприємницької діяльності, розвитку соціальних напрямів, 
реалізації механізмів ДПП у багатьох сферах діяльності, чіткої політики розвитку 
ДПП в Україні не сформовано. Завданням державної політики розвитку ДПП 
повинно бути: створення умов для розвитку інституціонального середовища ДПП; 
подолання опору необхідним змінам у розвитку; комплексний підхід до побудови 
секторальних політик; подальше вдосконалення законодавчої бази, яка регулює 
відносини ДПП; визначення органів, уповноважених керувати реалізацією ДПП на 
регіональному й місцевому рівні, визначення їхніх функцій, повноважень та 
ступеня відповідальності; створення інституційних форм державно-приватної 
партнерської взаємодії та розвиток кластерних форм співробітництва; оперативний 
контроль виконання зобов’язань сторонами ДПП. 

6. Виявлено умови розвитку системи ДПП у секторі безпеки та в системі 
міжмуніципального співробітництва в умовах децентралізації влади. ДПП може 
використовуватися для вирішення питань військової безпеки, кібербезпеки, у 
боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій, захисті навколишнього середовища 
від наслідків техногенної дії, соціальних та військових конфліктів. Завдання, які 
повинні вирішити ДПП у сфері кібербезпеки: забезпечення надійного доступу до 
інтернет-мережі; регулювання технічної безпеки та обробки даних; проведення 
обміну інформацією щодо загроз і вразливостей; здійснення допомоги у вирішенні 
ситуацій, пов’язаних із загрозами або незаконним контентом в інтернет-мережі. 
Політика кібербезпеки використовує принципи на основі економічної ефективності 
та інноваційності; забезпечення цілісності та доступності; приватності та свободи; 
відповідальності та прозорості; справедливості. На регіональному та місцевому 
рівнях державне регулювання розвитку ДПП може реалізовуватися шляхом 
виконання суспільно важливих проєктів утримання або створення 
інфраструктурних об’єктів для надання важливих послуг за участі бізнес-
спільноти, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства за 
рахунок поширення міжмуніципального співробітництва, формування кластерних 
програм, брендингу територій, стимулювання кластерних ініціатив.  

Державне регулювання розвитку сфери ДПП на регіональному рівні у процесі 
децентралізації передбачає: завершення територіально-адміністративної реформи 
та процесу децентралізації й об’єднання територіальних громад, законодавче 
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врегулювання регіональних та місцевих особливостей розвитку ДПП в межах тих, 
що існують, та запланованих до прийняття стратегічних документів, надання 
державного гарантування для регіональних проєктів ДПП, створення середовища 
для інноваційно-інвестиційного розвитку територій, забезпечення фахівцями 
регіональної ланки виконавців у системі реалізації політики розвитку ДПП. 

7. Проведено оцінювання економічного механізму розвитку ДПП  в Україні. 
Показники глобальних рейтингів, які характеризують розвиток економічного 
середовища в Україні, доводять низьку дієвість економічного механізму 
державного регулювання розвитку ДПП. Завданнями, що знаходяться в межах 
удосконалення економічного механізму мають стати: формування конкурентного 
середовища; посилення чинників, які формують конкурентоспроможність країни; 
спрощення системи ведення бізнесу; покращання інвестиційного клімату; 
податкове стимулювання здійснення підприємницької діяльності; інноваційний 
підхід до реалізації проєктів ДПП; надання різних форм державної допомоги 
(позики, гранти, державне гарантування, субсидування, податкові пільги, гарантії, 
компенсації, кредитування та ін.); доступ приватних суб’єктів до фінансових 
ресурсів із пільговими умовами отримання; використання венчурного капіталу; 
започаткування цільових ініціатив щодо кластерів та ланцюгів доданої вартості; 
використання особливих економічних зон; створення інвестиційних фондів; 
використання коштів ПФУ.  

Важливою є роль ДПП в упровадженні інноваційних підходів при реалізації 
інфраструктурних проєктів у сферах енергозбереження, альтернативних джерел 
енергії, науково-освітній сфері, секторі розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій. Ключовими напрямами удосконалення системи розвитку ДПП в 
Україні визначено: державне управління, економіка, регіональний розвиток, 
інновації, на основі чого можливо запроєктувати необхідні заходи щодо 
вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні. 

8. Розроблено концептуальні підходи до державного регулювання розвитку 
організаційного механізму ДПП. Підходи до формування напрямів розвитку ДПП в 
Україні передбачають: формування та упровадження концептуальної моделі 
розвитку ДПП в Україні з необхідним визначенням мети, цілей, принципів, 
завдань, напрямів, задіяних механізмів державного регулювання, узгодження 
напрямів та цілей державних політик в інших сферах діяльності, формулюванням 
очікуваних результатів (індикаторів виконання) та передбаченням контрольних 
функцій і моніторингу реалізації стратегії. Стратегічними пріоритетами, яких 
необхідно досягнути за рахунок використання ДПП, можна визначити: створення 
транспортної, виробничої, науково-освітньої, комунальної, інженерно-технічної 
інфраструктури та інфраструктури у сфері охорони здоров’я; розвиток спроможних 
територіальних утворень; напрями реалізації безпеки; розвиток сфери 
інформаційно-комунікаційних технологій, екологічної сфери, суспільної сфери; 
упровадження сучасних стандартів державного управління; реалізацію ефективних 
форм співпраці держави, бізнесу, громадянського суспільства; формування системи 
електронного врядування; стимулювання інноваційного розвитку економіки; 
розвиток людського капіталу; залучення інвестиційних ресурсів; забезпечення 
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конкурентного середовища та стимулювання підприємницької діяльності. 

Стратегія розвитку ДПП передбачає формування сприятливого інституційного 
середовища, створення цілісної системи державного регулювання ДПП, 
удосконалення економічних та правових механізмів стимулювання розвитку ДПП, 
використання моделей ДПП у документах стратегічного планування, визначення 
суб’єктів державної влади, які забезпечують виконання завдань щодо розвитку 
ДПП, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів та держави. 

9. Запропоновано шляхи вдосконалення правового механізму державного 
регулювання ДПП. Обґрунтовані підходи до вдосконалення правового механізму 
державного регулювання ДПП в Україні враховують ключові напрями системи 
розвитку ДПП (державне управління, економіка, регіональний розвиток, інновації), 
що передбачає: внесення змін до законодавства у сфері ДПП та сфер, що 
впливають на розвиток цієї форми партнерської взаємодії; удосконалення 
нормативно-методичного забезпечення сфери ДПП. Заходи комплексного підходу 
до розвитку ДПП з урахуванням механізмів та функцій державного регулювання 
передбачають (відповідно до ключових елементів системи розвитку ДПП в 
Україні) використання певних функцій та механізмів державного регулювання. 

Спроєктована модель реінжинірингу державно-управлінського процесу 
«державного регулювання сфери державно-приватного партнерства» визначила 
взаємопов’язані управлінські функції, завдання, процеси різних рівнів та 
взаємозв’язані функціональні блоки в системі державного регулювання ДПП. 
Реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів передбачає визначення 
функцій органів державної влади, розроблення структурних складників, місії 
суб’єкта, завдань, фінансово-організаційної структури, контрольні заходи та 
упровадження корегування процесів державної регуляторної діяльності у сфері 
ДПП. 

10. Визначено напрями підвищення дієвості державного регулювання ДПП. 
Розвиток механізмів державного регулювання в цій сфері повинен ґрунтуватися на 
застосуванні принципів «належного врядування» (стратегічне бачення, прозорість, 
ефективна реалізація державної політики), слідуванні парадигмі Нового 
державного управління з ключовими інституційними можливостями (верховенство 
права, довіра та потенціал), використанні позитивних результатів децентралізації 
та спроможності сформованих об’єднаних територіальних громад, поєднання 
інтересів на перетині різних секторів (полісекторальне партнерство), створенні 
методичної бази відповідно до особливостей застосування ДПП у різних сферах, 
розвитку наукоємних галузей. Забезпечення дієвості ДПП передбачає процеси 
планування, організації, мотивації та контролю; визначення стратегічних цілей 
розвитку економічних та соціальних напрямів на основі використання ДПП; 
аналізу середовища, експертних досліджень. 

Застосування ДПП як інструменту регіонального розвитку може 
реалізовуватись у проєктах у сфері культури, науки, освіти, агропромислового 
комплексу, туристичної галузі, машинобудівної сфери, у системі електронного 
урядування, у межах міжмуніципального партнерства та в територіальних 
кластерних утвореннях. Кластерний аналіз виявив регіональні особливості 
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спроможності успішної реалізації проєктів ДПП та певні прогалини формування 
напрямів, які забезпечують економічний та інвестиційно-інноваційний розвиток, 
розвиток інфраструктури, фінансову самодостатність та розвиток підприємництва, 
що безпосередньо впливає на сферу розвитку ДПП. Підтримка розвитку цієї форми 
партнерської взаємодії повинна спиратися на використання методів стратегування; 
циклічної моделі Дж. Бойда; формування механізмів державного регулювання; 
загальні підходи до політики розвитку ДПП (баланс інтересів партнерів, 
прозорість, комунікації, контроль та підзвітність, ефективне управління та 
надійність). 
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У дисертації вирішено актуальну наукову проблему з поглиблення теоретико-

методологічних засад та концептуальних підходів до вдосконалення механізмів 
державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні з 
метою підвищення конкурентоспроможності держави, зростання якості 
інфраструктурних послуг та ефективності використання бюджетних коштів та 
запропоновано відповідні наукові положення, підходи й рекомендації щодо їхнього 
практичного упровадження в діяльність органів державної влади України.  

Досліджено сутність і соціально-економічну та правову природу державно-
приватного партнерства в умовах сучасних суспільних відносин. Узагальнено 
основні принципи та моделі державно-приватного партнерства на основі аналізу 
світового досвіду. Визначено механізми регулювання державно-приватного 
партнерства. Виділено та класифіковано ризики держави та приватного власника у 
проєктах ДПП. Обґрунтовано підходи до політики формування та розвитку 
державно-приватного партнерства. Виявлено умови розвитку системи державно-
приватного партнерства в секторі безпеки та в системі міжмуніципального 
співробітництва в умовах децентралізації влади. Проведено оцінювання 
економічного та організаційного механізмів розвитку державно-приватного 
партнерства в Україні. Розроблено концептуальні підходи до державного 
регулювання розвитку організаційного механізму державно-приватного 
партнерства.  
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ABSTRACT 

 
Kruhlov V. V. Mechanisms of state regulation of public-private partnership 

development in Ukraine. – Qualifying scientific paper as a manuscript.  
Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of science in public 

administration by the specialty 25.00.02 – Mechanisms of public administration. Kharkiv 

regional institute of public administration of National academy of public administration 

by the President of Ukraine, Kharkiv, 2020.  

 
In the dissertation, an urgent scientific problem was solved to deepen the theoretical 

and methodological foundations and conceptual approaches to improving the 
mechanisms of state regulation of the development of public-private partnerships (PPP) 
in Ukraine in order to increase the competitiveness of the state, increase the quality of 
infrastructure services and the efficient use of budgetary funds, and proposed scientific 
provisions, approaches and recommendations for their practical implementation in the 
activities of public authorities of Ukraine.  

The essence and socio-economic and legal nature of public-private partnership in the 
conditions of modern social relations are investigated. The basic principles and models of 
public-private partnership based on the analysis of world experience are summarized. The 
mechanisms for regulating public-private partnerships are identified. The risks of the 
state and private owner are identified and classified in PPP projects. The approaches to 
the policy of the formation and development of public-private partnerships are 
substantiated. The conditions of development of the system of public-private partnership 
in the security sector and in the system of inter-municipal cooperation in the context of 
decentralization of power are revealed. The economic and organizational mechanisms for 
the development of public-private partnerships in Ukraine are evaluated. Conceptual 
approaches to the state regulation of the organizational mechanism of public-private 
partnership are developed. The ways of improving the legal mechanism of state regulation 
of public-private partnership are proposed. The directions of increasing the effectiveness of 
state regulation of public-private partnership are determined. 

The directions of increase of efficiency of the state regulation of PPP are defined. 
The development of mechanisms of state regulation in this area should be based on the 
application of the principles of "good governance" (strategic vision, transparency, 
effective implementation of public policy), following the paradigm of the New 
Government with key institutional capacity (rule of law, trust and capacity), use of 
positive decentralization results. and the ability of the formed united territorial 
communities, the combination of interests at the intersection of different sectors 
(polysectoral partnership), the creation of a methodological framework in accordance 
with the peculiarities of the application of PPP in various fields, the development of 
science-intensive industries.  

Key words: mechanisms of state regulation, public-private partnership, state 
economic policy, regional development, investments, innovations, decentralization, state 
development strategy. 
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