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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». – 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, Харків, 2020.  

У дисертації вирішено актуальну наукову проблему з поглиблення 

теоретико-методологічних засад та концептуальних підходів до вдосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку державно-приватного 

партнерства (ДПП) в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності 

держави, зростання якості інфраструктурних послуг та ефективності 

використання бюджетних коштів і 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 ДПП в 

умовах сучасних суспільних відносин, узагальнено його основні принципи та 

моделі на основі аналізу світового досвіду. 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. Основними принципами ДПП можливо визначити: 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; соціальну та суспільну спрямованість; 
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відповідальність; терміновість проєкту; гарантування джерел партнерських 

ресурсів. 

Визначено механізми регулювання ДПП, виділено та класифіковано 

ризики держави та приватного власника у проєктах ДПП, розроблено методичні 

підходи до визначення його ефективності, проаналізовано розподіл ризиків 

держави та приватного власника. Механізмом державного регулювання розвитку 

ДПП можна вважати сукупність процесів (у межах системи), які забезпечують 

цілеспрямований вплив 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 

стабілізуючої зміни стану об’єкта або подолання окремих суперечностей, 

відповідно до встановленої мети, цілей та державної політики у сфері розвитку 

ДПП. Визначено екзогенні (політичні, юридичні, економічні, природні, ринкові) 

та ендогенні (вибір проєктів, проєктне фінансування, будівництво, взаємини, 

експлуатація) фактори ризику. 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. 

Обґрунтовано підходи до політики формування та розвитку ДПП. 

Виявлено умови розвитку системи ДПП в секторі безпеки та в системі 

міжмуніципального співробітництва в умовах децентралізації влади. 

Досліджено правові механізми реалізації проєктів розбудови інфраструктури 

шляхом ДПП. Останнє є важливим інструментом реалізації внутрішньої 

політики держави, що передбачає розвиток механізмів партнерства, залучення 

інвестиційно-інноваційних ресурсів у модернізацію промислової та соціальної 

інфраструктури. На основі аналізу провідних законодавчих актів стратегічного 

характеру дійдено висновку, що, незважаючи на дії держави щодо розвитку 

інвестиційної політики, заходів щодо підвищення конкурентоспроможності, 
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упровадження політики регіонального розвитку, стимулювання підприємницької 

діяльності, розвиток соціальних напрямів, стимулювання механізмів ДПП у 

багатьох економічних та соціальних сферах, чіткої політики розвитку ДПП в 

Україні не сформовано. 

Проведено оцінювання економічного та організаційного механізмів 

розвитку ДПП в Україні, проаналізовано тенденції розвитку ДПП в Україні, 

з’ясовано роль його як інструменту розвитку трудового потенціалу. 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. 

Необхідним інструментарієм в умовах децентралізації влади є упровадження 

кластерної політики розвитку ДПП, формування кластерних програм, брендинг 

територій та кластерних утворень, стимулювання кластерних ініціатив. 

Розроблено концептуальні підходи до державного регулювання розвитку 

організаційного механізму ДПП. Запропоновано шляхи вдосконалення правового 

механізму державного регулювання ДПП. Визначено напрями підвищення 

дієвості державного регулювання ДПП. Підходи до формування напрямів 

розвитку ДПП в Україні передбачають: інноваційний розвиток, потреби стійкого 

та інклюзивного зростання, модернізацію розвитку економічних відносин на 

основі партнерства держави та приватного сектору та необхідність формування 

стратегічних цілей у середньостроковій перспективі розвитку України. Підходи 

до вдосконалення правового механізму державного регулювання ДПП в Україні 

відповідно до ключових елементів системи розвитку ДПП передбачають: 

внесення змін до законодавства, що регулює сферу ДПП та концесійного 

законодавства; внесення змін до законодавчих актів, що врегульовують 

економічні сфери, які впливають на розвиток ДПП; законодавчу процедуру 

створення Агентства з розвитку ДПП; нормативно-методичне забезпечення 

сфери ДПП. Розвиток механізмів державного регулювання ДПП в подальшому 

повинен ґрунтуватися на застосуванні принципів «належного врядування», 

поєднанні інтересів на перетині різних секторів; методичному опрацюванні 
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особливостей застосування ДПП у різних сферах; партнерстві, пов’язаному з 

наукомісткими кластерами; посиленні ролі ДПП у процесі децентралізації та 

формування територіальної спроможності об’єднаних громад. 

Ключові слова: механізми державного регулювання, державно-приватне 

партнерство, державна економічна політика, регіональний розвиток, інвестиції, 

інновації, децентралізація, державна стратегія розвитку. 

 

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. PPP manifests itself as the promising tool for transforming investments 

of various forms of ownership into socially important objects, services and qualitative 

changes, achieving the positive impact on the growth of competitiveness of the state, 

strengthening the functions of the state, are aimed at regulating safety, education, 

health, environmental protection, logistics, etc. The main principles of PPP can be 

determined as following: equality of partners before the law; taking into account the 
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interests of partners; achieving PPP goals; distribution of rights and obligations, risks, 

benefits and guarantees; free access to participation in projects and transparency of 

procedures; competitive selection of the private partner; management and 

performance; the constancy of the legal system, compliance with environmental 

norms and standards; social and public orientation; responsibility; urgency of the 

project; provision of sources of partnership resources. 

The mechanisms for regulating public-private partnerships are identified, the 

risks of the state and private owner are identified and classified in PPP projects, 

methodological approaches to determining the effectiveness of public-private 

partnerships are identified, and the distribution of risks between the state and private 

owners is analyzed. The mechanism of state regulation of the development of PPP 

can be considered as the set of processes (within the system) that ensure the targeted 

impact of public authorities (the subject), in accordance with the functions and 

principles, for the transfer of proactive (preventive, based on planning, coordination, 

adjustment) and reactive actions (adaptability and responsiveness) to the parameters 

of the regulatory object for stabilizing changes in the state of the object or 

overcoming the department contradictions, in accordance with the established goal, 

targets and state policy in the field of PPP development. Exogenous (political, legal, 

economic, natural, market) and endogenous (selection of projects, project financing, 

construction, relationships, exploitation) risk factors are determined. The main risk 

factors for PPP projects at different stages of implementation are identified: pre-

design (preparatory), financial, economic, design, location, construction and 

technological, operational (maintenance), political (regulatory), legal, environmental, 

social, force-majeure. 

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 

legal mechanisms of implementing infrastructure development projects through 

public-private partnerships are investigated. PPP is an important tool for 
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implementing the domestic policy of the state, which provides for the development of 

partnership mechanisms, attracting investment and innovation resources in the 

modernization of industrial and social infrastructure. Based on the analysis of the 

main legislative acts of the strategic nature, it is concluded that despite government 

actions to develop investment policies, measures to increase competitiveness, 

introduce regional development policies, stimulate entrepreneurship, develop social 

directions, stimulate PPP mechanisms in many economic and social spheres, the 

transparent PPP development policy in Ukraine is not formed. 

The economic and organizational mechanisms for the development of public-

private partnerships in Ukraine are evaluated, the trends in the development of 

public-private partnerships in Ukraine are analyzed, the role of public-private 

partnerships as the tool for developing labor potential is clarified. PPP can be used to 

address issues of military security, cybersecurity, in combating the consequences of 

emergencies, protecting the environment from the effects of technological impact, 

social and military conflicts. The necessary tool in the context of decentralization of 

power is the introduction of the cluster policy for the development of PPP, the 

formation of cluster programs, branding of territories and cluster entities, and the 

promotion of cluster initiatives. 

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 approaches to the formation of PPP development 

directions in Ukraine include: innovative development, the needs of sustainable and 

inclusive growth, modernization of the development of economic relations based on 

partnership between the state and the private sector and the need to formulate strategic 

goals in the medium term development of Ukraine. The approaches to improving the 

legal mechanism for state regulation of PPP in Ukraine in accordance with the key 

elements of the PPP development system include: amendments to the legislation 

governing the scope of PPP and concession laws; amending legislative acts regulating 
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economic spheres that affect the development of PPP; the legislative process for the 

establishment of the PPP Development Agency; normative and methodological support 

of the PPP sphere. The development of mechanisms of state regulation of public-

private partnership in the future should be based on the application of the principles of 

«good governance», the combination of interests at the intersection of different sectors; 

methodical study of peculiarities of PPP application in various spheres; partnership, 

related to science-intensive clusters; strengthening the role of PPP in the process of 

decentralization and formation of territorial capacity of amalgamated communities. 

Key words: mechanisms of state regulation, public-private partnership, state 

economic policy, regional development, investments, innovations, decentralization, 

state development strategy. 
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ВСТУП 

 

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 існуючому 

обмеженому бюджетному фінансуванні вимагає розробки та запровадження 

відповідних механізмів забезпечення інвестиційними ресурсами соціально 

важливих об’єктів. Впровадження 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 існуючих 

механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні. 

Незважаючи на достатньо широко розповсюджену дискусію щодо 

аспектів ДПП у світовій науковій літературі (особливо дослідження, проведені 

за участі Світового банку, ЄБРР, ЕІБ, ОЕСР та ін.), український дискурс із 

зазначеного питання ще відносно новий, зважаючи на нерозвиненість широкого 

застосування партнерських моделей взаємодії державного та приватного 

секторів в національній практиці. Процеси фінансової децентралізації, увага до 

зменшення територіальних дисбалансів, потреби у інноваційному розвитку 

сфери освіти, охорони здоров'я, суспільної інфраструктури, корпоративного 

секторів економіки на рівні регіонів та об’єднаних територіальних громад 
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визначають актуальність дослідження застосування механізмів ДПП на 

державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Методологічні основи дослідження сучасних проблем реалізації проектів 

ДПП розглядали в працях зарубіжні вчені Є. Аржанік, Д. Боссо, В. Варнавский, 

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 проектів ДПП та 

розподілу ризиків ґрунтовно опрацьовано в роботах Л. Афанасьєвої, 

В. Волкова, 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 у сфері залучення інвестицій, 

розбудови соціальної інфраструктури, формування спроможних територіальних 

громад, зменшення ризиків при реалізації суспільно важливих проектів, 

формування секторальних та регіональних стратегій з урахуванням переваг 

ДПП потребує поглибленого дослідження наукова проблема формування 

механізмів державного регулювання розвитку державно-приватного 

партнерства як одного з драйверів забезпечення економічного розвитку 
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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 темою: «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 – 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 державно-

приватного партнерства 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 державно-

приватного партнерства в умовах сучасних суспільних відносин й визначити 

зміст базових понять дослідження «механізми державного регулювання 

розвитку ДПП» та «державне регулювання розвитку ДПП»; 

- узагальнити основні принципи та моделі державно-приватного 

партнерства на основі аналізу світового досвіду й скласти життєвий цикл 



23 

 

розвитку ДПП; 

- визначити склад механізмів державного регулювання розвитку 

державно-приватного партнерства; 

- виявити тенденції розвитку системи державно-приватного партнерства в 

секторі безпеки та у сфері міжмуніципального співробітництва в умовах 

децентралізації влади в Україні; 

- запропонувати основні підходи до формування Стратегії розвитку 

державно-приватного партнерства в Україні; 

- обґрунтувати перспективні напрями розширення функціональної 

складової економічного механізму державного регулювання розвитку 

державно-приватного партнерства в Україні; 

- визначити концептуальні підходи до удосконалення організаційного 

механізму державного регулювання розвитку державно-приватного 

партнерства; 

- запропонувати подальші напрями вдосконалення правового механізму 

державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства;  

- обґрунтувати підходи до запровадження авторської моделі державного 

регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні; 

- розробити концептуальну модель комплексного механізму державного 

регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання розвитку державно-

приватного партнерства. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання розвитку 

державно-приватного партнерства в Україні. 

Методи дослідження. Загальною методологічною основою дослідження 

є поєднання загальнонаукових і спеціальних методів пізнання об’єктивної 

реальності. Основою дослідження теоретико-методологічної бази становили 

методи аналізу та синтезу, узагальнення й абстракції. Категоріальний аналіз 

використано при дослідження дефініцій в системі державного регулювання 

ДПП. Комплексний підхід і інституціональний дали можливість визначити 
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особливості формування політики розвитку ДПП, з’ясувати сутність процесів, 

виявити подібність їх елементів і протиріччя між ними та виявити тенденції 

реалізації ДПП. Системний аналіз застосовано для визначення характеристик та 

класифікації форм партнерських відносин. Статистичний аналіз використано 

під час аналізу вітчизняного стану реалізації проектів ДПП. Поєднання 

порівняльного, статистичного та компаративного аналізу застосовано в 

узагальненні міжнародного досвіду реалізації інституційного альянсу держави 

та бізнесу. Економіко-статистичний аналіз використано при визначенні рівня 

розвитку окремих регіональних показників, сектору підприємницької та 

інноваційної діяльності, формуванні людського капіталу в Україні. Поєднання 

системного, функціонального, комплексного та програмно-цільового підходів 

дало можливість дослідити механізми державного регулювання розвитку 

державно-приватного партнерства 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, Організація 

економічного співробітництва і розвитку), 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 з поглиблення теоретико-методологічних засад 

та підходів до вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку 

державно-приватного партнерства в Україні та запропоновано відповідні 

наукові положення, підходи й рекомендації щодо їхнього практичного 

упровадження в діяльність органів державної влади України. Основний зміст 

одержаних теоретичних результатів, які уособлюють наукову новизну та 
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виносяться на захист, полягають у такому: 

уперше: 

– запропоновано концептуальну модель комплексного механізму 

державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні, 

який побудовано за матричним принципом і включає три ключові блоки: блок 

перший – інституційний – визначає загальні та спеціальні принципи на основі 

аналізу наявності зовнішніх факторів (екстерналій), визначає структуру 

суб’єкт-об’єктного складу, мету, загальні цілі та визначає основні підходи до 

державного регулювання в межах розподілу ризиків, узгодження цілей та 

напрямів державної політки в соціальній, інфраструктурній, інноваційній, 

житлово-комунальній, інвестиційній, транспортній, енергетичній, екологічній, 

промисловій, безпековій сферах та використання механізмів, методів, 

інструментів та 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 та 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, налічує 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 

державно-приватного партнерства в Україні, проєктний – передбачає 

впровадження 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; 
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– сформульовано підхід до запровадження авторської моделі державного 

регулювання розвитку ДПП на основі визначення першочергових завдань за 

ключовими напрямами: державне управління, економіка, регіональний 

розвиток й інновації відповідно до розподілу задіяних механізмів і функцій 

управління та виконання повноважень єдиного спеціалізованого органу; 

удосконалено: 

– концептуальні положення, які складають зміст подальшого розвитку 

правового механізму державного регулювання державно-приватного 

партнерства в Україні, на відміну від наявних розробок, 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 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, яка 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. ; 
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– теоретико-методологічне обґрунтування функціонального наповнення 

економічного механізму розвитку ДПП за рахунок запровадження 

інноваційного інструментарію, що передбачає: державну підтримку, 

розширення доступності фінансових ресурсів з різних джерел, розвиток 

полісекторальних кластерів та ланцюгів доданої вартості, використання 

особливих економічних зон, створення інвестиційних фондів, використання 

коштів Пенсійного фонду, 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 кращого світового досвіду у цій 

царині до умов України: законодавче затвердження стратегічних документів, 

які 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 забезпечення процесу реалізації проєктів ДПП; 
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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 державно-приватного партнерства, а саме ідентифікація його 

шляхом розширення основних цілей і завдань, функцій та методів, що 

використовуються в 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 – є механізмом 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 
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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» – є сукупністю 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 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 принципах ДПП та тенденцій державно-
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приватного партнерства, що дало можливість визначити загальні підходи щодо 

розвитку сфери освіти, науки, охорони здоров’я, транспортних комунікацій, 

інформаційно-комунікативних технологій, безпеки, людського капіталу шляхом 

впровадження проектів ДПП. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в обґрунтуванні 

нових теоретичних положень і розробці рекомендацій, які створюють основу для 

удосконалення механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні. 

Пропозиції та рекомендації автора щодо залучення коштів інвесторів, у тому 

числі, на умовах державно-приватного партнерства у секторі будівництва 

соціального житла, будівництва об’єктів житлово-комунального господарства, 

сфери охорони здоров’я та освіти були використані у підготовці Плану 

соціально-економічного розвитку Золочівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки (довідка про впровадження № 01-

18/3655 від 08.11.2018 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо залучення 

приватних інвесторів в регіональні проекти, пов’язані з розбудовою 

інфраструктури (в т. ч. на основі об’єктів незавершеного будівництва); 

формування переліку об’єктів соціальної сфери (освіта, охорона здоров’я), які 

необхідно будувати шляхом державно-приватного партнерства; можливість 

створення регіонального консультативного центру з метою впровадження нових 

форм співпраці на основі державно-приватного партнерства, супроводження 

інвестиційних проектів, створення позитивного іміджу та сприяння розвитку 

регіону, що надасть додаткові надходження в обласний бюджет, були 

використані у роботі постійної комісії з питань бюджету Харківської обласної 

ради (довідка про впровадження № 18 від 20.11.2018 р.). Пропозиції та 

рекомендації автора щодо удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку державно-приватного партнерства, в т. ч. на регіональному рівні були 

використані в практичній діяльності Департаменту економіки і міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації, зокрема під час 

реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року 

(довідка про впровадження № 01-28/1271 від 25.01.2019 р.). Пропозиції та 
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рекомендації автора щодо механізмів та умов надання кластерам на основі 

державно-приватного партнерства державної підтримки; сприяння у реалізації 

конкурентоспроможних проектів регіональних кластерів, в тому числі у 

агропромисловому секторі знайшли своє відображення в практичній діяльності 

Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації, зокрема під час розроблення проекту Стратегії сталого розвитку 

Чернігівської області до 2027 року (довідка про впровадження № 01.01-25/2279 

від 19.09.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо залучення ресурсів 

приватних власників до реалізації проектів державно-приватного партнерства у 

сфері житлово-комунального господарства та обслуговування об’єктів 

соціальної сфери, що зменшить видатки міського бюджету, були використані в 

роботі постійної комісії з питань транспорту, зв'язку, благоустрою, екології, 

побутового обслуговування та житлово-комунального господарства Зміївської 

міської ради (довідка про впровадження № 01-04/1045 від 07.03.2019 р.). 

Пропозиції та рекомендації автора щодо розбудови суспільно важливої 

інфраструктури громади за рахунок розвитку державно-приватного партнерства 

були використані в 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 року (довідка про 

впровадження № 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 державно-приватного партнерства знайшли своє відображення в 

практичній діяльності Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН, зокрема під час розроблення 

обґрунтування сучасних моделей та організаційних форм виробництва 

сільськогосподарської продукції (довідка про впровадження № 01-11/408 від 

18.09.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо використання моделей 

http://cg.gov.ua/index.php?id=28101&tp=1
http://cg.gov.ua/index.php?id=28101&tp=1
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державно-приватного партнерства як поєднання державних, приватних та 

громадських інтересів для підвищення інвестиційної привабливості Харківської 

області в межах завдань функціонування Агенції регіонального розвитку 

використано при розробці програм та викладання дисциплін «Стратегічне 

управління», «Торговельна політика», «Макроекономічна політика та аналіз її 

ефективності» за програмою підготовки магістрів публічного управління у 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (акт про 

впровадження № 01-1084/07-11 від 25.04.2019 р. Пропозиції та рекомендації 

автора щодо сприяння розвитку механізмів інвестування на основі державно-

приватного партнерства були використані в практичній діяльності Чугуївської 

районної ради, зокрема під час реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку Чугуївського району на 2018 рік (довідка про впровадження № 03-01-

40/415 від 03.06.2019 р.). Пропозиції та рекомендації автора щодо 

упровадження технологій енергозбереження, альтернативних джерел енергії у 

проектах державно-приватного партнерства на загальнодержавному та 

регіональному рівнях використано в практичній діяльності Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, зокрема під час роботи над проектом Державної стратегії 

регіонального розвитку України на період до 2027 року (довідка про 

впровадження № 7/9.4/13580-19 від 20.08.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою та містить раніше не захищені наукові положення у 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: міжнародній науково-практичній конференції 

«Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в 
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умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 2014 р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «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 

конгресу «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 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.), міжнародної наукової 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 (в 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.), 
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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 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 тому числі: 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 публікації в інших наукових і спеціалізованих виданнях 

(загальний обсяг 1,93 авт. арк.), 1 публікація у навчальній книзі (загальний 

обсяг 0,52 авт. арк.), 24 тези доповідей у збірниках наукових заходів (загальний 

обсяг 3,09 авт. арк.). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

1.1. Зміст і структура ДПП в умовах сучасних суспільних відносин 

 

Система державного управління формується з урахуванням постійних 

змін суспільно-економічного стану в країні. Сучасні виклики вимагають 

встановлення цілей, які реалізують багатоаспектні потреби суспільства. 

Надання публічних послуг; підтримання безпеки; реалізація прав людини на 

розвиток, освіту, охорону здоров’я; будівництво та обслуговування критичної 

інфраструктури; забезпечення сталого розвитку передбачає значне 

навантаження на державний бюджет. 

Вищевказані завдання змушують шукати нових підходів до методології 

управлінської діяльності та формування сучасних механізмів державного 

регулювання соціально-економічної сфери функціонування держави. Принципи 

підходів, визначених у концепціях «належного врядування», «Нового 

державного управління», що є спрямованими на партнерську взаємодію 

держави, приватного та громадського секторів, створення демократичних 

механізмів прийняття рішень, прозорість та підзвітність державних органів, 

передачу окремих функцій держави приватним суб’єктам, поступово 

еволюціонували в сучасну модель, що в західній практиці одержала назву 

Public-Рrivate Рartnership (PPP), а в українському контексті розглядається як 

«державно-приватне партнерство» (ДПП).  

Зазначене партнерство передбачає розподіл відповідних ризиків у процесі 

реалізації проєктів, має довгостроковий характер та умови, на основі яких 

реалізується співпраця сторін. У процесі виконання договірних зобов’язань 

суб’єкти господарювання вимушені вносити необхідні зміни, що зумовлені 

впливом різноманітних політичних, економічних чи соціальних чинників. 

Аналіз світової практики співробітництва державних органів і бізнесу в 
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тих секторах, які завжди перебували у власності держави й підпадали під 

державну сферу управління, демонструє позитивні результати такого тандему. 

Значний масив підприємств стратегічних галузей, які не могло бути 

приватизовано з огляду на їхню важливість, при цьому які одержували 

недостатнє бюджетне фінансування для свого розвитку, спонукав уряди держав 

знаходити відповідні рішення. На зміну традиційним моделям поступово 

приходить взаємовигідна форма перетину державних інтересів і приватного 

капіталу, тобто ДПП. 

У пострадянських країнах ДПП повторює загальносвітову тенденцію 

розвитку й зростання протягом останніх років, адже державні пріоритети 

вимагають розширення й забезпечення більш якісних соціальних послуг, 

розвиток інфраструктури на макро- і мезорівнях, широке залучення інвестицій. 

Ефективне партнерство державних органів влади із суб’єктами 

підприємницької діяльності має на меті забезпечити стійкі темпи розбудови 

країни та її регіонів шляхом розвитку конкурентного середовища. ДПП 

виступає як загальновизнана у світі альтернатива спільному способу 

фінансування, привертаючи значний інтерес як наукової, так і управлінської 

думки. 

Що стосується єдиного всеосяжного визначення ДПП, то відносно 

розуміння зазначеної категорії триває дискусія, що віддзеркалює певні окремі 

розуміння її суті. Питання розвитку ДПП знаходились у полі зору багатьох 

науковців. Особливо в останні 10–15 років значно зросла кількість досліджень 

різних аспектів застосування ДПП з боку як економістів, правників, так і 

дослідників науки державного управління. Поряд із теоретико-прикладними 

монографічними працями з’явилися навчальні посібники та підручники з ДПП. 

У базі даних наукових публікацій РІНЦ за період 2010–2016 рр. опубліковано 

понад 20 тис. робіт, присвячених сфері ДПП [128, с. 201–202]. 

Теоретико-методологічні аспекти розвитку ДПП в окремих сферах та 

секторах економіки розглянуто в монографіях та дослідженнях, опублікованих 

протягом останнього десятиліття [19; 33; 53; 82; 97; 113; 218; 227; 236; 263; 277; 
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359; 416]. Слід відмітити збільшення захищених дисертаційних досліджень, 

спрямованих на вивчення наукових проблем ДПП: загальні питання реалізації 

проєктів ДПП, економічні аспекти проблематики, ризики проєктів, питання 

досягнення ефективності, державне регулювання, механізми державного 

управління [16; 34; 39; 98; 105; 112; 124; 131; 213; 262; 363; 369; 370; 397; 419]. 

За результатами аналізу статей у базі Національної бібліотеки 

ім. В. І. Вернадського, у яких розглядалося проблематику ДПП, можна 

зазначити, що дослідження вітчизняних авторів, які було оприлюднено в 2013–

2018 рр., стосувалися значної кількості напрямів та сфер ДПП (табл. 1.1), а 

саме: питань інвестицій, сфери інновацій, туристичної галузі та рекреації, 

розвитку регіонів, транспортної галузі, житлово-комунального господарства, 

інфраструктури, фінансової сфери, енергетики, соціальної сфери. Вказані 

напрями досліджувалося з точки зору їхньої взаємодії з процесами реалізації 

політики розвитку ДПП. 

Аналіз 186 наукових статей, що стосуються проблематики державного 

управління у сфері ДПП, опублікованих у 56 англомовних виданнях із 

державного управління та політології та проіндексованих у базі Web of Science 

з 1983 р. до 31 грудня 2016 р., показало, що більшість публікацій стосувалася 

розгляду питань за трьома основними напрямами: проблематика економіки 

(теорія трансакційних витрат (14 % публікацій), теорія прав власності (5 % 

публікацій), теорія основних агентів (11 % публікацій)); державне управління 

та політика (теорія мережі (11 % публікацій), управління (8 % публікацій), 

теорія публічного вибору (3 % публікацій), Нове державне управління (8 % 

публікацій)); управління організацією (теорія зацікавлених сторін (5 % 

публікацій), інституційна теорія (8 % публікацій)) [589]. 

Із проаналізованих 754 досліджень у сфері ДПП [478], які було проведено 

в 56 країнах, 18,3 % виконано в Китаї, 12 % – у Великобританії, 9,3 % – у США, 

8,9 % – в Австралії, 4,5 % – в Індії. Із загальної кількості досліджень 379 

зосереджено на конкретних інфраструктурних проєктах. 111 досліджень 

розглядають застосування ДПП у транспортних проєктах, 39 досліджень 
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стосуються сфери охорони здоров’я, у 37 публікаціях досліджується 

водопостачання, 24 публікації присвячено телекомунікаціям, 21 публікація 

стосується сфери енергетики. 426 досліджень було спрямовано на конкретні 

дисципліни: 234 дослідження зосереджено на питаннях управління 

будівництвом, 81 дослідження спрямовано на державне управління, 35 

досліджень стосуються аналізу питань міських поселень, 28 досліджень 

присвячено економічним питанням. 

 

Таблиця 1.1 

Основні напрями та сфери ДПП, які досліджуються вітчизняними 

науковцями 
Напрями та 

сфери 

Автори 

Інвестиції В. Дергачова [99]; К. Кузнєцова [99]; О. Озерчук [256]; 

Н. Слободянюк [375] 

Інноваційна 

сфера 

І. Воронков [63]; Т. Воронкова [63]; А. Дєгтяр [103]; 

О. Ніфатова [248]; М. Шкода [248]; М. Федченко [403]; І. Косач [403] 

Туристична 

галузь, рекреація 

Н. Бондар [36]; В. Кошарний [36]; Г. Брусільцева [41]; 

Ю. Усенко [132]; Л. Данченко [132]; С. Захарін [132] 

Розвиток 

регіонів 

С. Майстро [216]; С. Пакулін [265]; А. Пакуліна [265]; 

Ю. Ципкін [265]; Н. Пйонтко [274]; П. Шилепницький [418] 

Транспортна 

галузь  

Н. Бондар [32]; В Псярнецький [32]; І. Килимник [148]; 

М. Корінь [268]; Ю. Пащенко [268] 

Житлово-

комунальне 

господарство 

 

Л. Блінова [23]; Н. Струк [69]; Г. Головчак [69]; В. Стасюк [380]; 

В. Струкова [383]; Т. Сугак [384]  

Інфраструктура Н. Бондар [32]; В Є. Псярнецький [32]; О. Дєгтяр [104] 

Фінансова сфера Р. Бачо [15]; С. Качула [146]; М. Корінь [268]; Ю. Пащенко [268] 

Енергетика  Р. Данилейчук [87]; О. Стоян [382]; М. Шкробот [420] 

Соціальна сфера О. Дєгтяр [104]; С. Качула [146]; О. Сідуняк [366–368] 

Джерело: складене автором. 
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У дослідженні колективу авторів [478] визначено потенційні теми 

досліджень ДПП, які стосуються моделей фінансового аналізу, економічної 

доцільності проєктів ДПП [430; 509], управління ризиками [441]. Дослідження 

різних сфер ДПП стосується інституційних питань [469], постачання житлових 

послуг [588], формування людського капіталу [587] та контрактів [433]. 

Однією з основних тез сучасного бачення державної економічної 

політики є розуміння, що обмеженість державних фінансових ресурсів можливо 

компенсувати шляхом поступового заміщення на приватні джерела 

фінансування значного спектра суспільних послуг (public service), які 

надавалися лише за рахунок бюджетного фінансування. Термін public service 

розуміється в контексті цього дослідження як суспільна послуга, суспільне 

обслуговування [5, с. 127], що зазвичай стосується послуг для суспільного 

функціонування (енерго-, водопостачання, телекомунікаційні мережі, 

інфраструктура транспорту). 

Реалізація проєктів за рахунок ДПП дозволило залучити до надання 

суспільних послуг приватний сектор, що забезпечило поєднання технологічних 

та управлінських можливостей суб’єктів господарювання приватної форми 

власності та механізмів державного регулювання, які дозволили посилити 

забезпечення суспільних потреб. У свою чергу, громадянське суспільство стало 

ще одним елементом подальшого розвитку партнерської взаємодії. Схвальні 

відгуки урядів багатьох країн світу підтверджують успіх партнерства держави 

та приватного власника, адже є достатньо підтверджень позитивних результатів 

ДПП. Але сьогодення вимагає вирішення тих інституціональних та 

організаційних завдань, що постають перед державним сектором. ДПП 

потребує як створення нових спеціалізованих структур, так і відповідних 

трансформацій органів державної влади. Без ефективних та прозорих процедур 

виконання проєктів, реальної відповідальності державної сторони за результат 

марно очікувати якісного функціонування ДПП. 

Процеси трансформацій в економіці, політиці, соціумі, що вирували у 

країнах із транзитивною економікою в останні двадцять років, глобалізаційні 



40 

 

хвилі, які охопили світ, стали підґрунтям до зближення влади і підприємництва 

на ниві реалізації широкого спектра суспільних послуг, де єдиним гравцем 

залишалася влада. Проблематика такого об’єднання вимагала системи заходів і 

можливостей, які не притаманні окремо ні державі, ні приватному власнику. Як 

результат – поява моделей ДПП. 

У сучасній науковій дискусії ще не сформовано єдиної термінології, яка 

описує партнерство бізнесу і влади. Світовим банком, ОЕСР і більшістю країн 

Європи використовується абревіатура PPP (Public-Private Partnership). У 

Великобританії розповсюджено застосування терміна «приватна фінансова 

ініціатива» (Private Finance Initiative – PFI), у Франції – «концесія» та 

«співтовариства змішаної економіки» (SEM). У США, Австралії й Канаді 

використовується позначення P3, або P-P Partnerships [163]. 

У даному дослідженні використовується поняття «державно-приватне 

партнерство», враховуючи особливості українського законодавства (Закон 

України «Про державно-приватне партнерство», інші нормативно-правові 

акти), що сформували інституційні механізми взаємодії держави та приватного 

власника в межах ДПП та важливість регуляторних функцій держави для 

процесу розвитку ДПП. 

Дефініції «партнерство» як економічній категорії притаманні власні 

особливості. Під партнерством розуміється форма організації підприємства, 

заснована на об’єднанні майна декількох осіб (співвласників створеного 

підприємства), для наступного спільного управління виробництвом і власністю, 

розподілу прибутку та спільної відповідальності за власними 

зобов’язаннями [114, с. 698]. Партнерство держави та приватного власника на 

основі умов договору, що регулює права та обов’язки партнерів (пайовиків), 

участь у загальних витратах, розподіл прибутку, поділ майна [341, с. 242] дає 

змогу використовувати ДПП як ефективний механізм, спроможний усувати 

«розриви», що існують у національних інноваційних системах [77, с. 27]. 

У науковій літературі продовжується дискусія серед дослідників щодо 

погляду на сутність ДПП. Враховуючи надання державою приватному 
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власникові значного кола повноважень, які передбачають володіння, 

експлуатацією, будівництво та фінансування, ДПП розглядається як форма 

непрямої приватизації [35]. У західній літературі та політиці поряд із ДПП 

вживається термін «часткова приватизація» (semi-privatization) [53, с. 17]. 

Під ДПП розуміють механізм узгодження цілей і забезпечення балансу 

інтересів державного та приватного секторів у межах реалізації суспільно 

важливих проєктів, результатом яких є взаємна вигода [52]. Матеріали 

міжнародної організації Economic and social Commission of the United Nations 

for Asia and the Pacific описують ДПП як співробітництво держави із приватним 

сектором для кількісного збільшення та якісного поліпшення надання 

інфраструктурних послуг. За допомогою юридичного зобов’язання у вигляді 

угоди чи за допомогою іншого механізму партнери погоджуються щодо поділу 

відповідальності за реалізацію та/або експлуатацію й управління 

інфраструктурним проєктом. Таке співробітництво засновано на 

компетентності кожного партнера, що відповідає чітко державним інтересам 

через розподіл ресурсів, ризиків, відповідальності та грошових винагород [431]. 

Д. Делмон [90], трактуючи термін ДПП у широкому розумінні, описує 

його як будь-які відносини (контрактні чи юридичні) між державними та 

приватними структурами, метою яких є поліпшення та/або розширення 

інфраструктурних послуг, крім контрактів за державним замовленням. 

Сутністю ДПП є система соціально-економічних відносин, що виникають 

між державним і приватним секторами економіки [360, с. 311]. В. Варнавський 

дає визначення ДПП як юридично закріпленій формі взаємодії між державою та 

приватним сектором відносно об’єктів державної власності, а також послуг, що 

надаються державними органами, установами і підприємствами з метою 

реалізації суспільно важливих проєктів у широкому спектрі видів економічної 

діяльності [48]. У ДПП поєднуються ресурс та потенціал суб’єктів 

господарювання – держави у формі її власності та приватного власника у 

вигляді підприємницьких принципів господарювання, менеджменту, інвестицій 

та інновацій [50, с. 39]. 
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Г. Знаменський зазначає, що відносно новим, нетрадиційним способом 

встановлення відносин між державою та суб’єктами підприємницької 

діяльності з метою реалізації проєктів у численних господарських сферах стало 

партнерство. А саме, словосполучення «державно-приватне партнерство» автор 

пропонує розглядати як узагальнююче поняття для різноманітних конкретних 

форм партнерства [136]. А. Брайловський вважає, що, дефініції ДПП можна 

класифікувати за підходами: організаційно-правовий (зосередженість на 

законодавчих аспектах, розгляді юридичних форм співробітництва); 

функціонально-фінансовий (зосередженість на конкретних результатах угоди 

ДПП); мікроекономічний (розгляд категорій рівня виробництва в рамках 

ДПП) [39]. 

На думку Р. Бачо, ДПП є організаційним та інституціональним 

об’єднанням держави та приватного бізнесу, що має на меті реалізацію 

соціально важливих планів на державному рівні або на окремих 

територіях [15, с. 322]. Н. Бондар, В. Кошарний розуміють ДПП як систему 

відносин між державним та приватним партнерами, які об’єднують власні 

ресурси та відповідним чином розподіляють ризики, відповідальність і 

винагороди (відшкодування) між сторонами для взаємовигідної співпраці на 

довгостроковій основі у створенні (відновленні) нових та/або модернізації 

(реконструкції) наявних об’єктів, котрі потребують залучення інвестицій, та у 

користуванні (експлуатації) вказаними об’єктами [36, с. 31]. 

Г. Брусільцева наголошує, що ДПП є формою взаємодії системи органів 

державної влади різного рівня ієрархії, суб’єктів підприємницької діяльності, 

іноземних суб’єктів господарювання, яка спрямовується на об’єднання 

ресурсів, технологій та управлінських навичок, розподіляючи ризики та 

відповідальність із метою досягнення спільних цілей [41, с. 27]. 

Зв’язок із розробленням суспільно важливих проєктів ДПП визначає 

останнє як ефективний механізм для розвитку соціальної сфери, де 

поєднуються інтереси суспільства та бізнесу, що дозволяє створювати у 

великому обсязі соціально значущі блага в умовах недостатнього фінансування 
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їхнього виробництва з боку держави [104, с. 99]. 

ДПП пропонують розглядати як інституціональний та організаційний 

альянс держави та приватного бізнесу, що має на меті реалізацію суспільно 

необхідних проєктів у різноманітних сферах – від розвитку стратегічно 

важливих галузей економіки до надання суспільних послуг у масштабах країни 

чи її окремих територій [256; 306; 307]. 

С. Пакулін, Ю. Ципкін, А. Пакуліна вбачають суть ДПП в організації 

інституціонального альянсу у формі середньо- і довгострокової взаємодії 

держави і бізнесу, який створюється для реалізації соціальних, економічних, 

виробничих, тобто суспільно значущих, проєктів на взаємовигідних умовах 

[265]. 

О. Сідуняк пропонує розуміти під ДПП взаємовигідне співробітництво, 

яке поєднує зусилля держави, бізнесу та суспільства з метою реалізації їхніх 

інтересів, задля покращання різноманітних складників соціальної сфери, за 

рахунок забезпечення узгоджень інтересів усіх учасників [368, с. 65–66]. Увагу 

акцентується на тому, що ДПП є особливою формою відносин влади та бізнесу, 

інститутом взаємодії різних суб’єктів власності, які мають спільні цілі та 

рівноправний характер за видатками, ризиками та за отриманими результатами 

[103, с. 112]. 

С. Захарін, Л. Данченко, Ю. Усенко [132, с. 93] наголошують, що ДПП – 

це правовий механізм узгодження інтересів і забезпечення ефективної взаємодії 

держави та бізнесу, у результаті чого залучається на контрактній основі 

органами влади приватний сектор для якісного виконання завдань та суспільно 

важливих проєктів і програм соціально-економічного розвитку територій, 

спрямованих на поліпшення якості життя й досягнення цілей державного 

управління на взаємовигідних умовах компенсації витрат, поділу ризиків, 

зобов’язань, компетенцій. Н. Слободянюк називає ДПП домовленостями, згідно 

з якими приватним сектором надаються активи і послуги інфраструктури, які 

традиційно надавалися органами державного управління (лікарні, школи, 

в’язниці, автодороги, мости, тунелі, залізниці, водогосподарські й очисні 



44 

 

підприємства) [375, с. 140]. 

З огляду на особливості сучасного розвитку державного управління ДПП 

є відносинами між державою та приватним бізнесом щодо перерозподілу 

традиційних державних функцій (розвиток інфраструктури загального 

користування та надання пов’язаних із нею послуг) на користь приватного 

партнера, з відповідними перерозподілом ризиків і відповідальностей між 

сторонами [418, с. 95]. 

У ширшому розумінні ДПП як інституції, слушною видається думка, що 

ДПП виявляє себе інститутом довгострокової стійкої легальної кооперації 

фінансово-інвестиційних, організаційно-управлінських та інтелектуальних 

ресурсів органів державної влади й приватного підприємництва для спільного 

вирішення соціально значущих завдань [420, с. 128].  

ДПП є інститутом довгострокових відносин та взаємодії фінансово-

інвестиційних, організаційних, управлінських та інтелектуальних ресурсів 

органів державної влади та приватних партнерів, які оформляються у вигляді 

договору, передбачають реалізацію і сумісне фінансування проєктів на 

довгостроковій основі та розподіл ризиків, відповідальності і винагород із 

метою підвищення ефективності та якості виробництва суспільних благ, 

забезпечення поступального розвитку суспільства [382, с. 124]. 

Деякими українськими вченими ДПП розглядається в широкому 

розумінні як конструктивне співробітництво держави, приватного власника та 

громадянських інститутів в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній 

та інших сферах суспільної діяльності, спрямоване на реалізацію суспільно 

важливих проєктів, у яких домінує пріоритетність державних інтересів, її 

політичної підтримки, об’єднання ресурсів сторін, ефективного розподілу 

ризиків між ними, рівноправності та прозорості відносин, що забезпечить 

розвиток суспільства [264, с. 11]. 

ДПП можуть розглядатися як механізми, за допомогою яких приватні 

партнери беруть участь у інфраструктурній сфері або забезпечують підтримку, 

а проєкт ДПП дає підстави для контракту приватного суб’єкта з приводу 
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надання послуги на базі державної інфраструктури. Поняття «послуги» досить 

широко розуміється, але в контексті дослідження ми говоримо про відносини 

надавача та споживача послуг, у результаті яких задовольняються потреби 

останнього. Суспільство чи конкретна особа мають можливість користуватися 

послугами у сферах освіти, медицини, соціального забезпечення, житлово-

комунального господарства, транспорту та ін. [187]. Звертаючися до концепції 

згадуваного вище Нового публічного управління, можна стверджувати, що 

ДПП є його інструментом, що надає інфраструктурні послуги, користуючися 

тісною мережею зв’язків між державою та приватним сектором [464]. 

На підставі різних визначень у науковій літературі значущі 

характеристики ДПП включають: співробітництво; міцні стосунки; розвиток 

взаємної продукції/послуг; обмін ризиками, витратами та перевагами; взаємне 

додавання вартості [558]. Завдяки суспільній цінності послуг, що пропонує 

ДПП, останні можливо розглядати як інструмент реалізації державної політики 

в соціальній сфері, враховуючи економічну ефективність.  

ДПП розглядають як робочі домовленості, засновані на взаємній 

прихильності між державним сектором та структурами за межами державного 

сектору [455]. ДПП визначається як підхід для більш безпосереднього 

контролю відносин між державним та приватним секторами, ніж це досягається 

за допомогою звичайної ринкової закупівлі [456, с. 334]. 

ДПП реалізуються в довгострокових угодах, які органи державної влади 

укладають із приватними суб’єктами, що беруть участь у створенні 

інфраструктури [527, с. 248], на основі співробітництва між державними та 

приватними партнерами із тривалим характером, у яких учасники розвивають 

спільні продукти та послуги і поділяють ризики та витрати [558, с. 137]. У 

деяких видах договорів про ДПП витрати покриваються кінцевим споживачем. 

В інших видах – капітальні інвестиції субсидуються державним сектором у 

формі стягнення зборів, звільнення від сплати податків тощо [439; 477].На 

державний сектор покладається відповідальність за забезпечення послуг із 

безпеки, освіти, охорони здоров’я та ін. Причини, чому ці види послуг або 
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інфраструктури не надаються приватним сектором, описуються в науковій 

літературі як «невдачі ринку» [467], коли приватний сектор не зацікавлений у 

наданні неприбуткових послуг, необхідних для суспільства. 

Коли будівництво оформлено угодою з приватним суб’єктом, остаточна 

відповідальність лежить на державному секторі, що суперечить ідеї 

приватизації, у якій актив або послуга повністю передано приватному 

партнерові разом з усіма ризиками та нагородами [487]. Різниця між ДПП та 

традиційними закупівлями чи приватизацією полягає в тому, що 

відповідальність за декілька етапів проєкту ДПП розподіляється між 

державним та приватним секторами, які мають різні цілі, інтереси та переваги 

ризику [472]. Де-факто в рамках ДПП державний сектор купує послугу на 

певних умовах [527]. 

М. Гарвін і Д. Боссо [517, с. 163] описують ДПП як довгострокову 

договірну угоду між державною та приватною сторонами, де сторони шукають 

взаємних вигід і де приватний сектор надає послуги з управління й 

обслуговування та ризикує приватними фінансами. Ще більш широке питання 

розглянуто у праці [537], у якій виділяється обмін ризиками як один із 

ключових аспектів ДПП. Це відрізняється від попередніх уявлень про розподіл 

ризиків шляхом укладання контрактів/аутсорсингу, коли це виявляється більш 

імовірно. Іншою ключовою концепцією є «інновація»: державний сектор та 

приватний сектор повинні виробити нові рішення та працювати разом чи 

досягати спільної мети. 

Важливим питанням є необхідність сформувати угоду на створення 

інфраструктури шляхом ДПП не як домовленість про реалізацію проєкту, але і 

в більш складний спосіб, як явище [535]. У вказаній роботі зазначається, що 

ДПП можна розглядати в різних розуміннях: А – конкретний інфраструктурний 

проєкт або діяльність; В – організаційна форма, договір реалізації проєкту або 

інструмент управління; С – політика щодо ролі приватного сектору в змішаній 

економіці; D – інструмент або стиль у сучасному управлінському процесі; Е – 

явище в контексті національної історії та культурних розумінь. 
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На найвужчому рівні – А – ДПП є конкретним проєктом. На рівні B – 

специфічним видом постачання інфраструктури, механізмом із конкретною 

інституційною та фінансовою архітектурою, де спочатку фінансуються та 

проводяться будівельні роботи, а потім довгостроково експлуатується об’єкт. 

Цей рівень є механізмом надання послуг, де переважають приватні фінанси, 

об’єднання довгострокових контрактів через консорціум та нові механізми 

щодо управління та підзвітності. Наступний рівень – C – визначає передачу 

приватних фінансів інфраструктури ДПП як юридичну перевагу політики, що 

надає широкий вибір варіантів реалізації альтернативних проєктів, доступних 

для державних органів (у яких можуть використовуватися різні механізми 

можливостей державного та приватного секторів). Рівень D відображає аспект 

управління з регуляторним інструментарієм. На рівні E ДПП становить собою 

зміни. Таким чином, вибір ДПП є частиною системи західного демократичного 

процесу [536, с. 58–60]. 

Аналізуючи наукові підходи до проблематики ДПП, розуміння органами 

державної влади його місця та ролі в системі державного управління, у 

регіональному розвитку, процесах управлінської та фінансової децентралізації, 

у сучасній парадигмі соціальної відповідальності бізнесу, моделях забезпечення 

надання якісних соціально важливих послуг, стратегіях інфраструктурної 

розбудови держави, можна говорити про широку передачу державних 

компетенцій приватному сектору, що дає змогу поєднувати кращі можливості 

партнерів.  

Слід зупинитися і на визначеннях цього різновиду партнерства, що 

розглядають сутність ДПП в окремих секторах економіки та сферах діяльності: 

інноваційно-інвестиційній, житлово-комунальних послуг, відновлювальної 

енергетики, що передбачає особливість дефініції відповідно до сфери реалізації 

та підходів окремих науковців до дискусії щодо секторального розуміння 

феномену ДПП (табл. 1.2). 

Як бачимо з результатів наукової дискусії, підходи до визначення ДПП 

включають широке чи вузьке розуміння терміна, виділяючи при цьому 
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інституційні, управлінські, економічні особливості та ресурсні, функціональні 

чи юридичні аспекти реалізації партнерства держави та приватного сектору. 

Відносини держави та бізнесу в моделях ДПП, знаходячись у правових межах 

договірних зобов’язань, вирішують у цілому не лише безпосередньо створення 

або відновлення об’єктів, різномасштабних за технічними характеристиками, а 

й забезпечують дію окремих механізмів державного регулювання економікою, 

оптимізують суспільний сектор (управління об’єктами державної власності, 

надання суспільних послуг) та частково компенсують окремі потреби 

державної фінансово-бюджетної системи. 

На нашу думку, більшість визначень ДПП акцентують увагу на вирішенні 

партнерами як власних, так і загальних завдань; поєднанні можливостей та 

ресурсів; правовій основі відносин щодо розподілу зобов’язань, ризиків та 

отримання вигоди; спільного використання власності; надання 

інфраструктурних послуг. Хоча можна стверджувати, що ДПП як явище має 

широкі економіко-правові та суспільні прояви. ДПП виявляє себе як 

перспективний інструмент трансформації інвестицій різних форм власності у 

суспільно важливі об’єкти, послуги та якості й досягає за результатами 

реалізації відповідних проєктів позитивного впливу на зростання 

конкурентоспроможності держави, посилюючи функції держави, які 

спрямовано на регулювання безпеки, освіти, охорони здоров’я, захисту 

довкілля, логістичної діяльності та ін. 

У свою чергу, це вимагає дослідження більш широких форм взаємодії 

держави та приватного власника, що мають не лише правові обмеження та 

наслідки договірних відносин щодо реалізації окремих проєктів та взаємодію на 

основі відносин власності (державної та приватної). Відповідно до суспільних 

цілей, які вирішує ДПП, останнє потрібно розглядати як суб’єкт реалізації 

окремих функцій держави, які їй складно або неможливо виконувати належною 

мірою.  
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Таблиця 1.2 

Підходи до визначення поняття і особливостей ДПП в окремих сферах 

діяльності 
Автор(и) Характеристика поняття 

1 2 

Т. Воронкова, 

І. Воронков  

ДПП в інноваційно-інвестиційній сфері є новими технологіями 

розвитку економіки та суттєвим чинником інноваційно-

інвестиційної безпеки національної економіки, що передбачає 

активну співпрацю державного сектору (управлінська та 

регулювальна діяльність інноваційного розвитку економіки); 

сектору продукування нових знань і інновацій; сектору освіти та 

підвищення кваліфікації працівників; сектору комерціалізації 

наукових знань та інновацій і використання інновацій, що 

активізована на основі пошуку спільних шляхів реалізації 

встановлених цілей [63, с. 30]  

Г. Головчак, 

Н. Струк  

ДПП у сфері житлово-комунальних послуг є рівноправною та 

взаємовигідною взаємодією між державним сектором, 

територіальними громадами та приватними інвесторами у межах 

реалізації інфраструктурних проєктів на ринку житлово-

комунальних послуг для задоволення потреб юридичних і фізичних 

осіб у якісних житлово-комунальних послугах, що послуговує 

інструментом економічного та соціального розвитку, засобом 

залучення коштів у проєкти [69, с. 84] 

О. Стоян  ДПП у сфері відновлювальної енергетики є механізмом 

довгострокової взаємодії владних органів та приватних суб’єктів на 

взаємовигідних умовах із передбаченим інвестуванням приватних 

фінансових ресурсів в об’єкти державної власності та процесу 

спільного управління ними [382, с. 124] 

Джерело: складене автором на основі [63; 69; 382]. 

 

Іншим підходом є розуміння ДПП як інструменту, що компенсує певні 

недосконалості або посилює дієвість державного регулювання соціально-

економічного розвитку країни та окремих регіонів за рахунок можливостей, 
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притаманних ДПП, та синергічного ефекту, який отримується. Виходячи із 

зазначених підходів до розуміння цього виду партнерства, на нашу думку, 

важливим є використання ДПП як елемента нової системи державного 

управління та регулювання. Під час формування планів реалізації стратегічних 

програм розвитку відповідних сфер діяльності та територій в країні на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях є ключовим – 

створювати умови для широкого використання можливостей ДПП. 

Таким чином, частина функцій держави щодо реалізації потреб 

суспільства та надання відповідних благ та послуг може бути забезпечена 

приватним сектором у процесі функціонування змішаної економіки зі 

встановленими рівноправними договірними відносинами, але при постійному 

процесі державного регулювання. У результаті поєднання кращих 

особливостей держави та приватного власника можливо реалізувати 

довгострокові проєкти, які за рахунок інноваційного характеру, елементів 

проєктного управління, ефективного фінансового забезпечення дозволяють 

вирішувати питання сталого розвитку економіки, поступового вирівнювання 

міжтериторіальних дисбалансів, підвищення конкурентоспроможності держави. 

Задоволення соціальних потреб посилює формування громадянського 

суспільства та активує зв’язки в системі «держава – суспільство – бізнес».  

Якщо формалізовано розглядати особливості ДПП, то можна виділити 

окремі ознаки, які формують економіко-правові межі процесу реалізації 

проєктів (рис. 1.1). 

Отже, можна зазначити, що ДПП поступово розширює межі перетину 

інтересів державного та приватного секторів. Зазначене співробітництво має 

спрямованість: 

- на передачу певних функцій держави приватному суб’єкту, який має 

можливість виконувати отримані функції ефективніше та корисніше для 

суспільства, ніж це може держава з наявними в останньої для цього ресурсами;  

- вирішення завдань державного регулювання окремих напрямів та сфер 

економіки за рахунок використання моделей ДПП; 
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- залучення інвестиційних, технічних, управлінських, фахових 

можливостей приватного бізнесу з метою створення інфраструктурних 

суспільно важливих об’єктів; розвитку територій, підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та держави в цілому; зменшення 

міжтериторіальних дисбалансів; надання суспільних послуг підвищеної якості; 

розвиток значної кількості соціальних та економічних сфер держави; 

- розвиток та поглиблення взаємодії органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, приватних суб’єктів господарювання, інститутів 

громадянського суспільства, що є спрямованими на досягнення показників 

сталого розвитку, створення належних умов навколишнього середовища, 

забезпечення суспільної безпеки, поширення соціального партнерства, 

поліпшення якості життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1.1. Особливості ДПП 

Джерело: складене автором [194]  

 

Особливості 
державно-
приватного 
партнерства 

Партнерство, співробітництво, кооперація, альянс державного 
та приватного сектору на основі взаємних інтересів 

Спільні сфери діяльності (соціальна сфера, економіка, безпека, 
екологія, сільське господарство, міжгалузеві кластерні 

утворення) 

Довгостроковий характер відносин (5 -50 років) 

Розподіл відповідальності та ризиків між партнерами 

Розподіл прибутку, витрат та винагороди між партнерами 

Залучення ресурсів та інвестицій 

Правова основа взаємодії 

Суспільна направленість результатів діяльності 
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Таким чином, проаналізувавши значну кількість підходів до розуміння 

терміна «державно-приватне партнерство», останнє доцільно визначити як 

комплексний механізм інституційно визначених взаємовигідних організаційно-

правових і економічних відносин суб’єктів державного управління з 

господарськими суб’єктами приватної форми власності, які здійснюються в 

різних сферах соціально-економічної діяльності у вигляді делегування 

державою приватному партнеру окремих функцій, та мають обумовлені 

характеристики (довгостроковість, поєднання фінансових та управлінських 

ресурсів, розподіл повноважень, ризиків, витрат, відповідальності) з метою 

отримання синергічного ефекту в реалізації суспільних та державних інтересів 

(сталий розвиток суспільства, ефективний розвиток економіки, зростання якості 

життя населення, створення суспільних благ тощо) шляхом створення й 

експлуатації інфраструктурних об’єктів і надання суспільних послуг. 

 

1.2. Соціально-економічна та правова природа ДПП 

 

Розглядаючи потенційні можливості достатньо нових форм розвитку та 

існування суб’єктів господарювання в економічному житті, досить важливим є 

розуміння сутності та основ зазначених явищ. Глибоке вивчення процесів, які 

відбуваються в ході еволюції та трансформації різних підходів до здійснення 

господарської діяльності в багатьох країнах світу, дає розуміння наявних 

закономірностей та особливостей, що дозволяє здійснювати прогнози розвитку 

майбутньої ситуації. Взаємодія держави та приватного капіталу, яка виявила 

свою актуальність протягом останніх десятиріч, продовжує цікавити науковців, 

державних управлінців та практиків. Традиційний підхід в економіці, коли 

держава виступає регуляторним і правовстановлюючим суб’єктом по 

відношенню до приватних підприємств, доповнюється моделями 

взаємовигідного діалогу двох партнерів – держави і бізнесу. 

Розуміння посилення ролі держави, процесів забезпечення державою 

всього різноманіття необхідних форм, інструментарію, механізмів, методів, 
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важелів регулювання економічного розвитку держави актуалізує упровадження 

взаємодії органів державної влади та приватних суб’єктів у вигляді ДПП. 

Зазначена взаємодія відбувається в умовах змішаної економіки на основі 

поєднання державної та приватної форм власності. 

Економічну систему, яка посідає проміжне місце між централізованою та 

ринковою, називають змішаною або соціально орієнтованою ринковою 

економікою. Зазначений тип економічного устрою поряд із позитивними 

особливостями ринку містить механізми державного регуляторного впливу на 

ринкові чинники, маючи на меті гарантувати економічні свободи та рівність 

суб’єктів підприємництва, розвиток приватної ініціативи, широкі інвестиційні 

можливості та конкурентоспроможність, забезпечивши соціальні параметри та 

функціонування економіки [424, с. 45–46]. 

Враховуючи постійну дію державного управління на господарські 

процеси, у теорії змішаної економіки розглядаються відносини державного та 

приватного секторів. Достатньо новим є інституціональне середовище (правова 

та нормативна база, регулювальна система) реалізації проєктів ДПП на основі 

еволюції взаємин державної та приватної сфер економіки, що передбачає 

удосконалення ринкових структур у цілому [246, с. 489]. 

Сучасне управління інфраструктурою, що містить високий відсоток 

приватизації державних об’єктів у більшості країн, має негативний соціально-

політичний наслідок, враховуючи високі ризики дискримінації найбільш 

уразливих верств населення. Відсутність достатніх ресурсів державного та 

місцевих бюджетів, соціальні навантаження, що зростають, зумовлюють 

згортання чи зупинення бюджетного фінансування інфраструктурних потреб. 

Вказана проблематика зменшується шляхом реалізації ДПП, у процесі якого 

надходять приватні інвестиції на будівництво та експлуатацію 

інфраструктурних об’єктів [221, с. 150]. 

Розглядаючи та вивчаючи різноманітні економічні явища та процеси, 

вбачаємо необхідність пошуку їхньої сутності для встановлення основ 

розуміння і визначення термінологічного опису, виділення конкретного змісту, 



54 

 

відмінного від іншого. Філософський енциклопедичний словник визначає 

сутність як внутрішній зміст речі, який виявляється в єдності всіх його різних 

форм буття [404, с. 665]. Логіка розглядає сутність як невід’ємну якість 

осмислення предмета. Сутність предмета полягає в його визначенні. 

Визначення, дефініція є логічною процедурою надання жорстко фіксованого 

змісту термінам мови [249, с. 154]. 

У сучасному розумінні ДПП розглядається як юридично зафіксована на 

певний строк з передбаченим спільним фінансуванням і розподілом ризиків 

форма взаємодії держави та приватних суб’єктів господарювання відносно 

об’єктів державної власності та послуг, що надають державні органи, установи 

та підприємства. Принциповими ознаками ДПП можна визначити: 

- предмет партнерства – державну та комунальну власність та послуги, які 

надає держава, органи влади та бюджетні установи; 

- оформлення спеціальною угодою між державним органом та приватною 

стороною; 

- спільне фінансування та розподіл ризиків між партнерами проєкту; 

- встановлення строку здійснення проєкту, обумовлене 

угодою [246, с. 489]. 

ДПП створюються та функціонують на перетині державного та 

приватного секторів економіки, залишаючися ненаціоналізованими і 

неприватизованими, та реалізують можливості держави надавати населенню 

суспільні послуги [518]. 

В окремих документах Європейського Союзу (далі – ЄС), які стосуються 

питань ДПП, зазначається, що під дефініцією «державно-приватне 

партнерство» розглядають моделі співпраці державних органів та приватних 

суб’єктів, які забезпечують фінансування, будівництво, модернізацію, 

управління, експлуатацію інфраструктури або надання послуг [526]. 

П. Самуельсон та В. Нордхаус зазначають, що ефективне і гуманне 

суспільство потребує два складники змішаної системи – ринок і 

державу [362, с. 58]. З точки зору теорії змішаної економіки, ДПП формується та 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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виявляє себе як система відносин приватних суб’єктів господарювання, 

інституціонального середовища та поширюється на значну кількість сфер 

діяльності. Теорія державного регулювання економіки доводить, що складні 

форми організації й ведення сучасного господарства потребують державного 

регулювання різних сфер діяльності, у т. ч. сфери ДПП. Теорія суспільного 

сектору економіки доводить, що функціонування ДПП відбувається в межах 

системи суспільного сектору, масштаби якого в різних країнах регулюються під 

впливом пріоритетів економічної політики, фаз господарського розвитку 

(зростання, стагнація, рецесія), зовнішньоекономічних умов, зменшуючи роль 

держави в одних сферах і підсилюючи в інших. За рахунок ДПП держава 

намагається вирішувати питання економічного розвитку, удосконалення 

інфраструктури, корегування провалів ринку [49]. 

Державі складно припинити свою діяльність у певних сферах, отже 

вимушене контролювання окремих майнових об’єктів чи видів діяльності 

вимагає залучення інвестицій у проєкти ДПП за рахунок відповідних бюджетів. 

ДПП використовує інноваційні підходи, на основі яких держава укладає 

угоди з приватним сектором, що залучає власний капітал і управлінські 

можливості при реалізації проєктів відповідно до встановлених тимчасових 

обмежень і бюджету, у той час як державний партнер зберігає відповідальність 

за забезпечення населення необхідними послугами та впливає на економічний 

розвиток і підвищення якості життя населення. 

Держава у процесі реалізації проєктів передбачає такі цілі [150]: 

- стимулювання бізнесу та видів діяльності, які вирізняються підвищеним 

ступенем ризику й невизначеністю; 

- домагання ефективної взаємодії між учасниками інноваційного процесу, 

що мають позитивний розвиток; 

- акумулювання засобів із різних джерел у пріоритетних напрямах, які 

при сформованих умовах інвестиційної кон’юнктури менш цікаві для 

приватних інвестицій. 

Результати здійснення проєктів шляхом ДПП підтверджують його 
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економічну ефективність, враховуючи нижчі в середньому витрати щодо 

проєктів, ефективність контролю реалізації проєктів, реалізацію в строк 

більшості проєктів [574]. Зазначений вид партнерства є системою економічних 

відносин, в основі яких знаходиться взаємодія державного та приватного 

власника (з рівними правами та взаємними вигодами) щодо прибуткового 

використання власності, мінімізуючи наявні ризики та ефективно 

використовуючи власні ресурси для реалізації суспільних проєктів [214, с. 189]. 

Таким чином, взаємодію державного та приватного секторів можна 

розглядати як поєднання власності, ресурсів, потреб та наявних можливостей 

для створення інфраструктурних об’єктів та експлуатації об’єктів, що існують, і 

надання на основі реалізації проєктів суспільно важливих послуг (рис. 1.2). 

Реальний проєкт ДПП формується та реалізується в межах та під впливом 

інституційного середовища, механізмів державного управління та регулювання, 

особливостей сфери діяльності реалізації проєкту та чинної нормативно-

правової бази, на основі якої було укладено договір про ДПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Державно-приватне партнерство як відносини в теорії змішаної 

економіки 

Джерело: розроблене автором [194] 
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Економічна природа ДПП виходить з еволюції традиційних 

господарських механізмів відносин між державним і приватним власником, що 

передбачає розроблення, планування, фінансування, будівництво та 

експлуатацію інфраструктурних об’єктів, де права власності передаються 

державою частково («часткова приватизація») [58, с. 17], або непряму 

приватизацію окремих функцій на об’єкти державної форми власності. ДПП 

існує як проміжна форма між державною і приватною власністю, певною 

управлінською альтернативою приватизації. Є думка, що в якості приватизації 

може розглядатися не лише зміна власника, а й передача державою функцій 

безпосередньої організації виробництва [83, с. 27; 121, с. 15]. 

Переважна більшість країн, які позитивно реалізовували проєкти ДПП, 

ознаками партнерства визначають застосування для реалізації масштабних, 

суспільно важливих проєктів. Партнерство між державою та приватним 

бізнесом ефективне в першу чергу в інфраструктурних галузях, враховуючи 

потреби та можливості для вирішення масштабних соціально-економічних 

завдань, де важливою ознакою ДПП є конкурентний спосіб визначення 

приватного партнера в результаті проведеного прозорого конкурсу [26]. 

ДПП залучає інститути громадянського суспільства для вирішення різних 

соціальних проблем, забезпечення послуг для інвалідів та проблемних груп на 

рівні територіальних утворень, формуючи партнерське бачення соціально-

економічного розвитку. Місцеве самоврядування поступово інтегрує інститути 

громадянського суспільства і приватного сектору в розвиток і розроблення 

стратегічних планів, головним чином у сфері суспільних проєктів соціального 

обслуговування [525, с. 18]. Хоча слід зазначити, що державні органи здійснюють 

регулювання значного кола питань, пов’язаних із розвитком ДПП на різних 

рівнях організації влади. Важливим залишається обґрунтування потреби в 

залученні приватного партнера до реалізації проєкту, визначення індикаторів 

успішності проєкту та відповідності очікуванням, забезпечення прозорості та 

відкритості прийняття рішень, вивчення світового досвіду реалізації подібних 

проєктів [130]. 
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Розширення державного регулювання в ХХ ст. збільшило надходження 

державних коштів у будівництво об’єктів інфраструктури, зв’язку, енергетики. 

Пряме втручання держави у відносини власності кейнсіанство саме по собі не 

передбачало, але розглядалося співробітництво держави і приватного сектору у 

формі «змішаної економіки» – сполучення ринкової системи з державними діями 

для досягнення цілей, які непідвладні ринковим механізмам. П. Самуельсон 

поєднав елементи неокейнсіанскої та неокласичної теорій, отримавши 

«неокласичний синтез» із виходом на концепцію змішаної економіки. 

В основних положеннях теорії суспільних благ доведено, що державні та 

приватні економічні інтереси можуть не перебувати в конфлікті. Діяльність 

держави у господарській сфері повинна визначатися інтересами індивідуума для 

досягнення загальноекономічного оптимуму Парето. Процеси ринкової 

економіки можуть доповнюватися та корегуватися державним втручанням для 

задоволення суспільних потреб, які не в змозі забезпечити ринок. Особливо 

актуальними є дії держави у сфері інфраструктури, яка є найбільш 

перспективною для реалізації ДПП, коли приватний власник за дорученням та з 

державною підтримкою виконує державні функції. Розвитку ДПП посприяв 

досвід більш ефективного надання суспільних послуг на ринкових основах, ніж 

за традиційного підходу. Англосаксонська (ліберально-прагматична) модель 

управління з використанням принципів Нового державного управління (New 

Public Management, NPM), що сповідує комерційні підходи та зменшення 

бюджетних видатків на суспільні послуги, поступово заміщує континентальну (з 

більш активною господарською роллю держави) модель. Сьогодні держава 

корегує дію ринкових механізмів, доповнюючи та обмежуючи їх, виправляючи 

окремі ринкові «провали» [151, с. 88–96]. 

Отже, у процесі ДПП складаються відносини на основі економічних та 

управлінських категорій: форма власності (приватна, державна), фінансові 

відносини (власні інвестиції, кредитування, позики, державна фінансова 

підтримка, субсидування), механізми управління економічними агентами 

(передача окремих функцій, зовнішнє управління, спільне управління). За своєю 
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економічною суттю, ДПП може забезпечувати не лише процес створення 

продукту (послуги), а й реалізовувати окремі функції у процесі державного 

регулювання економіки (розвиток ринкових механізмів, посилення 

конкурентоспроможності держави та регіонів, забезпечення потреб суспільства). 

Державний партнер, передаючи власність приватному суб’єкту, доповнює 

відносини набором певних преференцій (фінансового, нормативно-правового 

характеру) та можливістю регулювати процес перерозподілом функцій та 

ресурсів. Поступово, використовуючи різні форми, ДПП рухається від моделей 

«будівництво – експлуатація – надання послуг» до моделей на основі 

адміністративних, безпекових та контрольних функцій. 

Система управління ДПП постійно розвивається, проходячи еволюційні 

етапи своїх змін відповідно до інноваційних циклів, що змінюють управлінські 

технології та інституційне середовище. Й. Шумпетер наголошує, що нові 

методи дослідження дозволили розгледіти існування значного різноманіття 

хвилеподібних рухів в економічному просторі, за рахунок яких можливе 

пояснення циклів, не посилаючися на принцип втілення в життя нових 

комбінацій [426]. В економічній системі містяться певні правила, на основі 

яких діють зацікавлені сторони, що визначає характер зазначеної системи. 

Погоджуючися з думкою про сповільнення економічного зростання перед 

моментом зародження нової макрогенерації та зниження рентабельності старих 

макрогенерацій [215], можна віднести це і до змін у розвитку системи 

функціонування ДПП. У зв’язку з цим включення стадії зародження в огинаючі 

криві Янча [327; 390] дозволяє отримати схематичну модель, яку подано на 

рис. 1.3. 

Враховуючи аналіз праць [215; 327; 390], де розглянуто питання, 

пов’язані з життєвим циклом економічних систем, можливо запропонувати 

теоретичну модель поетапного формування системи ДПП. Модель описує 

життєвий цикл системи та доводить класичну теорію еволюційних змін, які 

формують криву зрілості, мають взаємозв’язок із технологічними укладами 

(технологіями управління), відображають коливальний характер, а також 
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пояснює основні підходи до розвитку системи ДПП у декількох періодах 

(етапах). 
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Рис. 1.3. Модель еволюції системи ДПП  

Джерело: розроблено на основі [215; 327; 390] 
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являтимуть собою хвильові пакети [390]. Точки біфуркації визначатимуть: 1 – 

формування інституцій, 2 – завершення упровадження та створення нової 

управлінської технології; 3 – державне втручання; 4 – зміну парадигми. 

Модель еволюції системи ДПП (рис. 1.3) показує, що можна 

конструювати інституціональні умови, де зміна параметрів системи не є 

критичною, а час екстенсивного розвитку системи не перевищуватиме часу 

метастабільної стійкості структур, що існують у системі [390]. Точка 

біфуркації 3 (регулювання й ліквідація) буде граничним інститутом усунення 

цієї проблеми. Зазначена модель доводить можливість управляти поведінкою 

системи для її руху в потрібному напрямі, для чого підлагоджуються інші 

змінні [390]. Серія послідовних перетворень кривих Ейреса в трактуванні 

Е. Янча стосовно аналізу динаміки макрогенерацій [215] з точки зору принципу 

сталої нерівноваги ілюструє поняття «компетенція», яке можливо визначити як 

досягнення шумпетеріанським «новатором» здатності до розширеного 

відтворення та ведення конкурентної боротьби імітаторами його технології 

[390]. Досвід різних країн світу дає можливість виокремити три етапи розвитку 

ДПП (табл. 1.3).  

Держави можуть уникати деяких помилок, які часто робляться на більш 

ранніх стадіях розвитку, застосовуючи найбільш важливі, креативні та 

спеціалізовані підходи ДПП, які зараз використовуються в країнах-

першопрохідцях. Це дозволить державним та місцевим органам влади перейти 

до більш прогресивних етапів зрілості [278]. Таким чином, система ДПП 

еволюціонує до періоду максимального рівня розвитку управлінської 

технології, що існує. У періоди життєвого циклу, пов’язаного із зародженням, 

реалізуються прогнозування та розроблення принципів та стратегічного 

бачення. Розвиток системи передбачає реалізацію державної політики 

(планування, організація) та упровадження (координація, спеціалізація). У 

подальшому відбувається процес стагнації, що передбачає надмір державного 

втручання за рахунок регулювання та деструкція того, що існує, стану системи 

у вигляді затихання та ліквідації основних процесів.  
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Таблиця 1.3 

Етапи розвитку системи ДПП 

Перший етап Другий етап Третій етап 
Ухвалення 
політичних 
рішень.  
Розроблення 
законодавства 
Формування основ 
політики розвитку 
ДПП.  
Формування 
пілотних проєктів 
в окремих галузях. 
Розроблкеея 
базових концепцій 
та понять. 
Застосування 
нагромадженого 
досвіду в інших 
секторах.  
Початок 
формування ринку 
послуг. 
Стимулювання до 
участі приватного 
сектору, інвесторів 
та інших 
зацікавлених 
сторін 
 

Створення дієвої 
законодавчої бази. 
Розроблення 
нормативних, 
методичних та 
практичних керівництв. 
Оприлюднення 
стратегічних 
документів на основі 
сформованих 
принципів ДПП. 
Інституційне 
забезпечення розвитку 
ДПП. 
Створення 
спеціалізованих органів 
управління ДПП та 
його розвитку.  
Розширення 
модельного переліку 
організації ДПП.  
Стимулювання 
розвитку ринку для 
ДПП.  
Розширення портфеля 
проєктів і охоплення 
інших секторів 
(безпека, кібербезпека). 
Залучення нових 
джерел фінансування 

Створення повної, 
комплексної системи 
управління розвитком ДПП. 
Стратегування процесу 
розвитку ДПП. 
Стратегії секторального та 
регіонального розвитку на 
основі ДПП. 
ДПП в інноваційних, 
промислових кластерах та 
полісекторальні ДПП. 
Усунення юридичних бар’єрів 
та стримувань. 
Уточнення й відтворення 
моделей ДПП.  
Забезпечення довгострокової 
політики розвитку ДПП. 
Використання широких 
джерел фінансування.  
Створення інвестиційного 
ринку для об’єктів 
інфраструктури, що охоплює 
пенсійні, страхові та приватні 
пайові фонди.  
Підвищення компетенцій 
державного партнера у сфері 
ДПП. 
ДПП у сфері пенітенціарної 
системи, в обороні, 
електронному урядуванні 

Джерело: розроблене автором на основі [278]. 

 

Розвиток системи знаходиться під постійним впливом опозиційних 

чинників, що може прискорювати розвиток системи чи призупиняти, інколи 

може виникнути процес стагнації по досягненні точки біфуркації (рис. 1.4). 

Новий цикл (висхідний атрактор), що зароджується на основі нового 

інституційного середовища, і періоди життєвого циклу повторюються на 
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іншому еволюційному рівні, породжуючи новий виток розвитку системи ДПП. 

Відповідно до теоретичної моделі виділяються етапи, які проходить розвиток 

системи ДПП у світі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Фрагмент траєкторії розвитку системи ДПП 

Джерело: розроблене автором 

 

Розроблена модель доводить еволюційність розвитку зазначеної системи 

та вимагає долання різноманітних змін, що передбачає постійне формування 

інститутів, виникнення управлінських технологій та рух системи ДПП. У 

процесі наближення траєкторії до точки біфуркації настає період флуктуацій, 

коли система стає малокерованою. На нашу думку, для прогнозованого 

контролю розвитку системи, державне регулювання повинне забезпечувати 

необхідну дію на опозиційні чинники впливу, що дозволить посилювати чи 

послаблювати дію останніх (табл. 1.4).  

Зазначені підходи є основою для подальшого проєктування дієвої 

системи розвитку ДПП, яка методологічно враховує визначені окремі 

регуляторні особливості, що забезпечується процесом державного 

регулювання. 
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Таблиця 1.4 

Узагальнені підходи до особливостей опозиційних чинників впливу у 

процесі державного регулювання системи розвитку ДПП 
Парадигмальні 

дихотомії 
Характеристика Регуляторні особливості 

1 2 3 
Приватний – 
державний 

Способи відносин, визначені 
формою власності 

Залучення певних форм 
власності чи співвідношення 
часток за формами власності, 
що спричиняє домінування 
інтересів 

Ринковий – 
соціальний 

Моделі формування економічної 
діяльності відповідно до цілей 

Спрямування результатів 
діяльності відповідно до 
вибраної моделі 

Традиції – зміни Форми реагування на вплив 
середовища 

Використання усталеності чи 
новацій 

Конкурентний – 
монопольний 

Ступінь обмеження взаємодії та 
існування в середовищі 

Зміна умов існування в 
економічному просторі 

Керованість – 
автономність 

Поведінка на основі 
встановлених властивостей та 
реакцій під час прийняття рішень 

Використання форм реалізації 
діяльності відповідно до 
ступеня свободи 

Інертність – 
динамізм 

Властивість, що передбачає різну 
швидкість реакцій та процесів 
 

Вплив на швидкість руху 
процесів та змін 

Синтез – 
роз’єднання 

Можливість якісного поєднання 
та поділу на частини 

Спонукання до стану 
домінування напрямів руху 
зближення чи віддалення  

Активність – 
пасивність 

Дії, спрямовані на розвиток або 
консервативні реакції 

Реалізація поведінкового 
реагування та діяльності 

Планування – 
самоорганізація 

Характер процесів зміни стану 
параметрів  

Передбачення дій та процесів 
на основі ступеня 
самостійності та 
самодостатності 

Підпорядкованість 
– відповідальність 

Забезпечення ієрархії функцій за 
рахунок визначених зобов’язань 

Забезпечення способу 
контролю та моніторингу 

Стимулювання – 
обмеження 

Методи розширення чи звуження 
окремих властивостей чи потреб 

Дії щодо розвитку чи 
пригнічення  

Збалансованість – 
неврівноваженість 

Ступінь поєднання/співіснування 
окремих об’єктів (частин) на 
основі необхідних умов взаємодії 

Зміна міри співвідношення між 
елементами та їхнього 
взаємного впливу 

Джерело: розроблене автором. 

 

У процесі співробітництва важливу роль відіграє правовий статус органу 

влади або набір правових, економічних та інших інструментів, які 

використовуються в зазначеному процесі. В економічних партнерствах 

відбувається своєрідна інтеграція інтересів. Соціальна значущість юридичного 
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співробітництва органів влади з недержавними суб’єктами завжди зумовлена 

суспільною потребою, і в такому контексті важливою є термінологія для 

визначення суті можливих видів співробітництва різних суб’єктів. 

Термін «співробітництво» передбачає різні форми взаємодії органів влади з 

приватними суб’єктами або їхніми об’єднаннями, що вимагає досягнення 

суспільно важливих завдань або цілей. Найчастіше термін «співробітництво» 

використовується в значеннях: спільна діяльність; форма взаємодії; сприяння 

розвитку чого-небудь; об’єднання зусиль, кооперація; спільне вирішення питань 

або виконання завдань; створення умов для реалізації чиїх-небудь прав тощо. 

Таким чином, співробітництво органів державної влади із приватними 

суб’єктами має бути спрямовано на вирішення суспільно важливих завдань. 

Правова основа ДПП визначається як система законодавчо встановлених форм, 

видів і методів регулювання відносин між органами державної влади та 

суб’єктами підприємницької діяльності. 

З точки зору правових аспектів, ДПП є сукупністю взаємозалежних норм і 

правил, із дотриманням і застосуванням яких сторони партнерства взаємодіють 

одна з одною на основі закону, що досягається забезпеченням внутрішньої 

впорядкованості й погодженості між нормами та правилами, та 

диференційованості й певної автономності означених норм. 

У реалізації ДПП задіяно юридичні норми, які забезпечують поєднане 

самостійне регулювання групи відносин, втілюючи у своєму змістові особливу 

юридичну конструкцію. Таким чином, ДПП можна розглядати як комплексний 

інститут права, адже при його реалізації діють норми адміністративного, 

цивільного, трудового й іншого законодавства. Адміністративне законодавство в 

ДПП регламентує правовий статус (компетенцію) органів державної влади; 

порядок участі суб’єктів приватної форми власності в адміністративних 

процедурах та ін. Цивільне право унормовує відносини між органами державної 

влади і суб’єктами підприємницької діяльності у процесі їхніх взаємин як 

юридичних осіб [138]. 

Застосування інституту ДПП можна реалізувати шляхом угоди про 
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управління (за умови незначного залучення приватних фінансів), за допомогою 

концесійної угоди (за умови здійснення повного приватного фінансування 

проєкту), шляхом створення спільного підприємства державним і приватним 

сектором або в інших формах. Існує значна кількість моделей ДПП залежно від 

концепцій підстав для створення правової бази партнерств: цивільно-правовий 

договір, адміністративний договір, елементи міжнародно-правових договорів, 

частіше – договори змішаної природи. Партнерство, що розглядається, 

складається з сукупності прав і обов’язків, де власник (представник держави) 

передає певні права приватному партнерові разом із зобов’язаннями щодо 

виконання певних дій та дотримуючись особливих умов, які надають зазначеній 

угоді характер ДПП. 

Правову природу ДПП можна визначити через розуміння реалізації 

органом публічної влади і приватним суб’єктом функціонально-цільової 

(кореально-функціональної й конкордантно-цільової) консолідації власних 

ресурсів для спільної реалізації проєкту за умови забезпечення пріоритетності 

публічних інтересів. Під конкордантно-цільовою розуміється консорціумна 

погодженість дій та цілей партнерів у межах проєкту, які зближаються в частині 

необхідності досягнення об’єктивного результату виконання проєкту зі створення 

інфраструктурного об’єкта. Кореально-функціональне визначає, що об’єднані 

для реалізації конкретного проєкту ресурси державного і приватного партнерів 

утворюють нову системну якість шляхом складноструктурного солідарного (за 

спільними рішеннями) функціонально детермінованого оптимального розподілу 

між партнерами: речових прав; фінансових зобов’язань; відповідальності за 

виконання дій, ризики та делікти; доходів, при солідарній відповідальності в 

цілому за проєкт та субсидіарної відповідальності за певні аспекти його 

реалізації. Для партнерів встановлюється та підтримується баланс 

функціональної системи «інтереси – дії – відповідальність – отримувані блага». 

Зміст правової природи ДПП розкривається через принципи, що перебувають у 

системній єдності: ефективність витрат бюджетних ресурсів; пріоритет 

публічних інтересів; імператив соціальної корисності (соціоцентричності) 
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економічної політики держави; соціальна відповідальність бізнесу; державно-

суспільний характер управління у сферах суспільних відносин (освіта, культура); 

інформаційна відкритість [359]. 

ДПП послуговує механізмом інтеграції та консолідації зусиль держави та 

приватних господарських суб’єктів на основі поєднання двох різних секторів 

економіки (з власними цілями й настановами) для розвитку суспільства в цілому 

та досягнення публічних інтересів. ДПП як інструмент державної економічної 

політики, маючи за мету залучити ресурси приватного сектору за рахунок 

стимулювання, застосовується задля будівництва й реконструкції об’єктів 

соціально важливої інфраструктури. Наслідком принципу імперативу соціальної 

корисності економічної політики на досягнення умов, що забезпечують високі 

соціальні стандарти, є необхідність задоволення проєктами ДПП важливих 

потреб суспільства, а звідси – отримання державою прибутку з експлуатації 

даних об’єктів є другорядним, на відміну від бізнесу. 

Правову природу угоди ДПП можна визначити як змішану 

адміністративно-правову, цивільно-правову й фінансово-правову. Угода ДПП є 

складнозмістовною, що може містити положення, які визначають відносини 

щодо предмета угоди залежно від предмета – як концесійні, відносини в рамках 

державних закупівель (але тільки в сполученні з іншими із зазначених), 

відносини оренди, інші види договірних відносин [359]. 

Серед науковців не сформовано єдиної думки щодо природи угоди про 

ДПП. Окремі дослідники, вивчаючи концесійну угоду як форму публічного 

управління, вбачають в угоді про ДПП ознаки концесійної угоди як різновиду 

адміністративно-правового договору [423, с. 11–12]. Прихильники 

адміністративно-правової природи угод ДПП зазначають, що в концесійній 

угоді відображено відносини між нерівними за статусом суб’єктами – публічно-

правовим утворенням в особі державних органів і приватними суб’єктами, а 

також укладення угоди лише на об’єкти державної власності. Потреба 

забезпечити публічний інтерес у концесійній угоді передбачає забезпечення 

публічно-правовими методами за концесієдавцем визнання відповідних 
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односторонніх прав. 

А. Ноздрачев зазначає, що в разі реалізації управлінських функцій чи 

надання державних послуг органом виконавчої влади шляхом договірних 

відносин, в угодах з юридичними та фізичними особами орган виконавчої 

влади виступає суб’єктом цивільно-правових відносин, а юридичні 

зобов’язання не виходять за рамки цивільно-правових договірних 

відносин [251, с. 18]. Д. Самоловов стверджує, що угода про ДПП, як і 

концесійна угода, є цивільно-правовим договором, адже регулюється нормами 

цивільного законодавства на засадах рівності сторін, автономії волі і свободи 

договору [9; 361, с. 141]. 

Окрім того, що ДПП є інвестиційним механізмом, але і одночасно 

ефективною моделлю управління економікою, яка дає можливість скорочення 

бюджетних витрат та підвищує якість реалізації проєкту та наступне надання 

суспільних послуг. Залучення ресурсів, розподілення ризиків між партнерами 

відбувається на принципах рівноправності та повного досягнення інтересів в 

юридичному та економічному сенсах [222, с. 246]. 

Угода щодо реалізації ДПП є індивідуальною, субординаційно-правовою, 

строковою адміністративною угодою, може мати характер загальнодержавної, 

регіональної або місцевої залежно від партнера (суб’єкта публічної 

адміністрації). За предметним критерієм такої угоди є мобілізаційна 

адміністративна угода – публічно-правова угода, що регулює добровільне 

об’єднання двох (або більше) суб’єктів права, одним з яких є суб’єкт публічної 

адміністрації, маючи на меті досягти коопераційного, синергічно-системного 

соціально-економічного ефекту, що передбачає створення, модернізацію, 

обслуговування, експлуатацію сервісно-інфраструктурних об’єктів чи надання 

суспільних послуг [30, с. 19]. 

ДПП можна розглядати як комплексний правовий інститут, у якому 

домінує адміністративно-правовий складник, враховуючи превалювання 

державного інтересу на основі мети ДПП (розвиток інфраструктури та надання 

суспільних послуг) у межах реалізації співробітництва суб’єктів публічної 
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адміністрації та приватних партнерів [29, с. 11]. ДПП може слугувати державі 

альтернативним щодо класичних вирішень державних завдань у разі 

інвестування в специфічні активи, де особливості прав та обов’язків сторін 

передбачаються угодою із значним ступенем деталізації [377, с. 36].  

ДПП розглядається як основа закладених у Господарському кодексі 

України (далі – ГКУ) відносин між державними органами та приватним 

власником та як особлива організаційно-інституціональна форма вказаних 

відносин, що реалізується угодою (без створення юридичної особи) або 

створенням юридичної особи [371, с. 240]. 

Правові основи, що дозволяють реалізовувати ДПП, визначено в ГКУ 

[136, c. 33], де встановлено юридичні норми рівноправного партнерства 

державного та приватного власників, враховуючи підпорядкування суб’єктів 

цих відносин суспільному господарському порядку. Відносини суб’єктів 

підприємницької діяльності та органів державної влади засновано не на 

домінуванні одного над іншим, а на підкоренні обох рівною мірою панівному в 

суспільстві порядку, який спирається на вимоги Конституції України та 

законодавчі акти. Таким чином, бізнес має обов’язки щодо виконання владних 

приписів та відповідні права, а органи влади щодо бізнесу мають, крім прав, 

обов’язки [73, c. 21]. 

У договорі про ДПП містяться істотні умови, які визначені чинним 

законодавством: договорами, укладеними в цілому в межах ДПП (п. 7 Порядку 

проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 

державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної 

власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим) [100]; 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна» [314], 

Законом України «Про угоди про розподіл продукції» [336], Законом України 

«Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» [310] 

тощо. Зміст договору про партнерство повинен відповідати типовим та 

примірним договорам у разі наявності їх. У разі укладення договору з 

переможцем конкурсу з визначення приватного партнера, права й обов’язки 
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сторін виникають, враховуючи організацію та оприлюднення інформації щодо 

проведення конкурсу; безпосереднє проведення конкурсу та визначення 

переможця; укладення договору про ДПП [233]. 

Особливості правового регулювання визначають характерні ознаки 

договорів ДПП [61, с. 102–104]: 

- договір організаційно-майнового характеру, яким передбачена 

організація та реалізація проєктів суспільного значення, що потребує 

об’єднання фінансових та інших ресурсів держави та інтересів приватного 

сектору; 

- спеціальний суб’єктний склад із визначеними функціями в договірних 

відносинах: державний партнер та приватний партнер, якого визначено на 

конкурсних засадах відповідно до законодавства; 

- довгостроковий характер; 

- об’єкти публічних форм власності, на основі яких реалізують проєкти; 

- пріоритетні для залучення інвестицій сфери реалізації проєктів ДПП; 

- предмет – реалізація проєкту ДПП значного суспільного значення, що 

передбачає визначення приватного партнера на конкурсній основі; проводиться 

аналіз ефективності здійснення ДПП та обґрунтування соціально-економічних 

та екологічних наслідків здійснення ДПП; 

- стимулювання приватного партнера щодо належного виконання 

договірних зобов’язань (гарантії); 

- пріоритетність з боку державного партнера визначати параметри угоди 

ДПП, її вид, визначати приватного партнера, контролювати виконання проєктів 

ДПП; 

- рівність сторін щодо виконання ними зобов’язань за договором та 

справедливий розподіл ризиків; 

- угода ДПП є рамковою (договори на реалізацію окремих етапів проєкту 

ДПП) з правами укладати договори приватного партнера з субпідрядниками, з 

умовами реалізації проєкту ДПП без залучення інших осіб. 

Залучення інвестиційних ресурсів у процесі реалізації ДПП є одним із 



71 

 

ключових аспектів. Зазначені ресурси мають ознаки приналежності 

конкретному суб’єктові на основі права власності, є цінністю, 

використовуються в не забороненій державою прибутковій діяльності. Правові 

засади захисту інвестицій у процесі здійснення ДПП регулюються Законом 

України «Про інвестиційну діяльність» [305]. 

Сутність істотних умов угоди полягає в узгодженні сторонами, 

результатом чого є внесення погоджених умов до угоди; інші умови угоди 

сторонами можуть не визначатися; у разі невключення до угоди будь-якої 

істотної умови, настає правовий наслідок у вигляді визнання договору 

неукладеним [257, с. 230]. 

Але слід зазначити, що визначати істотні умови угоди про ДПП на 

підзаконному рівні (постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) [100]) 

входить у суперечність із Законом України «Про державно-приватне 

партнерство» [61, с. 92]. 

У процесі реалізації договорів ДПП використовується договір підряду на 

капітальне будівництво. На думку О. Шаповалової, формальні ознаки договору 

підряду на капітальне будівництво за державні кошти містять у собі правову 

форму господарських зв’язків, що виникають на умовах ДПП [413, c. 35]. 

Істотні умови договору підряду [295] передбачають: предмет; ціну, 

зазначену в договорі; терміни початку та закінчення будівельних робіт; права та 

обов’язки сторін; порядок забезпечення виконання зобов’язань за договором 

підряду; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження 

об’єкта будівництва; порядок забезпечення робіт проєктною документацією, 

ресурсами та послугами; порядок залучення субпідрядників; вимоги до 

організації робіт; процес контролю з боку замовника якості ресурсів; умови 

здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; джерела та 

порядок фінансування робіт; порядок розрахунків за виконані роботи; порядок 

здачі та приймання виконаних робіт; гарантійні строки якості виконаних робіт, 

порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов 

договору підряду; порядок урегулювання спорів; порядок внесення змін до 



72 

 

договору підряду та його розірвання [258]. 

Змістовим наповненням компетенцій органу виконавчої влади є 

повноваження (визначені права та обов’язки органу діяти, виконуючи перелік 

справ, встановлених цією компетенцією). Залежно від специфіки справ, зміст 

прав та обов’язків органу виконавчої влади може бути оформлено як чітко 

визначений правовою нормою або на основі оцінки ситуації, вибір на власний 

розсуд варіантів можливих дій чи рішень (дискреційні 

повноваження) [96, с. 124–130]. 

Регламентація нормами адміністративного права організаційно-

господарських зобов’язань у межах угоди ДПП передбачає використання 

засобів імперативного (визначення діяльнісної сфери, форми угоди тощо) та 

диспозитивного методу (погодження інтересів сторін, справедливий розподіл 

ризиків тощо), що не змінює характеру адміністративних відносин. Норми 

адміністративного права регламентують організаційно-господарські відносини 

за участю органів державної влади або місцевого самоврядування та приватних 

суб’єктів господарювання у формі організаційно-господарських 

зобов’язань [13, с. 23–33]. 

Таким чином, соціально-економічна природа ДПП виникає з реального 

характеру змішаної економіки, де співіснують державна (комунальна) та 

приватна форми власності. У змішаній економіці функціонують разом ринкові 

та державні механізми регулювального впливу на ринкові параметри для 

реалізації окремих державних завдань, забезпечення соціальної спрямованості 

політики в багатьох сферах життєдіяльності та розвитку економічного 

складника. Бюджетний дефіцит на державному та місцевих рівнях, 

переобтяження соціальними видатками не дозволяють органам державної влади 

повною мірою виконувати власні функції, у т. ч. щодо розбудови 

інфраструктури. Еволюційні процеси відносин на основі форми власності, нові 

парадигми в державному управлінні пропонують сучасні підходи до 

економічного розвитку на основі проєктного фінансування, децентралізації, 

делегування державних функцій приватним суб’єктам для реалізації 
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економічної політики та державного регулювання багатьох сфер діяльності. 

Іншим підґрунтям розвитку ДПП є аспекти теорії суспільного сектору 

економіки, а саме положення щодо суспільної відповідальності; надання 

соціально важливих послуг у системі освіти, охорони здоров’я, безпеки та 

інших сферах; регулювання масштабів суспільного сектору відповідно до 

встановленої економічної політики, зовнішньоекономічних умов, у т. ч. за 

рахунок делегування повноважень у процесі ДПП. 

Процес реалізації ДПП спирається на управлінські та економічні категорії: 

форму власності, фінансові відносини, механізми управління економічними 

агентами. Вектори розвитку суспільства, активної участі громадянського 

суспільства у процесі взаємодії держави та приватного власника поступово 

доповнюють класичні моделі ДПП щодо «будівництва – експлуатації – надання 

послуг» моделями, що лежать у площині використання адміністративних, 

безпекових та контрольних функцій. 

Правова природа ДПП полягає в сукупності взаємозалежних одне від 

одного норм і правил, завдяки чому сторони партнерства взаємодіють одна з 

одною на основі норм закону, що вирішується завдяки забезпеченню внутрішньої 

впорядкованості й погодженості між нормами та правилами, а також 

диференційованості й певній автономності означених норм. Зазначена 

особливість ДПП виявляється через розуміння реалізації органом державної 

влади і приватним суб’єктом функціонально-цільового (кореально-

функціонального й конкордантно-цільового) поєднання наявних ресурсів для 

спільної реалізації проєкту за умови забезпечення пріоритетності державних 

інтересів.  

 

1.3. Основні принципи та моделі ДПП 

 

Для використання проєктів ДПП в різних сферах діяльності 

обов’язковими етапами процесу досягнення мети є необхідність фінансового 

забезпечення, виконання проєктних робіт, будівництва, реконструкції чи 
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відновлення об’єкта та подальша його експлуатація. Будівельні роботи, у свою 

чергу, потребують укладення угод щодо залучення субпідрядних організацій. 

Слід зазначити, що проєкти можуть мати секторальні чи галузеві особливості 

їхньої реалізації. Крім того, при застосуванні моделей, що існують, важливим є 

розподіл ризиків, що виникають у процесі виконання проєктів ДПП. 

В основі побудови взаємин між державним та приватним партнерами, 

безперечно, лежать певні категорії та основи, які надають можливість закріпити 

та осмислити ДПП як сучасну модель суспільних відносин, що спирається на 

економічний зміст та правову регламентацію досліджуваного процесу. Таким 

чином, принципи стають тим висхідним концептом, що дає можливість 

ефективного застосування всього різноманіття моделей ДПП. 

Договірні відносини ДПП стали інструментарієм, що використовуються в 

новому державному управлінні [580], що має на меті зменшити навантаження 

на державний сектор та упровадити процедури приватного бізнесу в державну 

діяльність [437]. Нове державне управління стверджує, що ринкові трансакції 

забезпечують найбільш раціональні та ефективні рішення. Співпраця між 

державним та приватним секторами розглядається як проміжний засіб між 

традиційними закупівлями проєктів державним сектором та приватизацією. 

Зазначена гібридна форма взаємодії об’єднує ресурси державного та 

приватного секторів [580]. 

Вибудовуючи певну систему чи форму взаємодії суб’єктів, яка 

передбачає управлінські відносини, важливо виявити закономірності, що 

втілюють у собі універсальну основу та істотне наповнення явища. У науковій 

теорії зазначені закономірності розуміються під терміном «принципи». 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає принцип 

основним вихідним положенням наукової системи, теорії, особливістю 

покладеною в основу створення чи здійснення чого-небудь, способом 

створення чогось [56, с. 1125].  

Принципи (від латин. principium – основа, початок) є основними 

засадами, вихідними ідеями, які мають характер універсальності, загальної 
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значущості, вищої імперативності та відтворюють важливі положення теорії, 

вчення, науки, системи права, державного устрою тощо. Щодо державного 

управління принцип є проявом закономірностей, відношенням або 

взаємозв’язками суспільно-політичного характеру та інших елементних груп 

державного управління, відтворюваних у певному науковому положенні, яке 

використовують у теоретичній та практичній діяльності сфери державного 

управління [118, с. 560–561]. 

Однією з основ категорії управлінської науки визначають принципи 

державного управління, що є відображенням сутності та реальності процесів 

державного управління та підпорядковується певним законам. Принципи 

державного управління послуговують фундаментальними істинами, 

позитивними закономірностями, керівними ідеями, основними положеннями, 

що віддзеркалюють закони еволюції управлінських відносин, сформульованих 

у певному науковому положенні, закріпленому у правовій формі [219, с. 192].  

Г. Атаманчук зазначає [10, с. 236], що в якості основ принципи 

державного управління повинні мати об’єктивні управлінські явища та 

процеси, аби розкривати їхню природу й управлінську роль; здійснювати опис 

закономірності, відносин та взаємозв’язків державно-управлінських реалій на 

основі об’єктивного відображення дійсності; проявлятися у формі відповідно 

до вимог діалектичної логіки, показуючи сутність визначених державно-

управлінських відносин, сприяти ефективному використанню наукових знань 

на практиці. Принципи можна охарактеризувати такими ознаками: належністю 

до пізнаних наукою і практикою позитивних закономірностей; фіксацією в 

суспільній свідомості (встановлених поняттях) [95, с. 180]. 

Проблеми правової регламентації принципів ДПП на національному рівні 

детерміновано новаторством даних відносин. Теоретичне осмислення чинного 

національного законодавства дозволяє помітити окремі слабкі місця і 

прогалини у правовому регулюванні, потенційно здатні створити перешкоди 

учасникам ДПП в реалізації інвестиційних проєктів фінансування соціально 

значущих інфраструктурних об’єктів [223]. 
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Принципи договірних відносин ДПП, що віддзеркалюють їхню сутність, 

покладено в основу законодавчих актів різних країн світу. Систему принципів 

ДПП, визначених у ст. 4 модельного закону «Про публічно-приватне 

партнерство», схваленого постановою Міжпарламентської Асамблеї держав – 

участниць Співдружності незалежних держав [259], становлять: 

- рівність перед законом публічного та приватного партнерів;  

- досягнення цілей партнерства з урахуванням цілей приватного та 

публічного партнерів, населення, споживачів, користувачів об’єкта 

інфраструктури, інших зацікавлених осіб;  

- прозорість і доступність правил і процедур при здійсненні партнерства; 

- визначення на конкурсних засадах приватного партнера;  

- вільний доступ приватних суб’єктів до участі в конкурсі та відсутність 

дискримінації учасників конкурсу на реалізацію проєкту;  

- справедливий розподіл ризиків, вигід, гарантій і обов’язків, 

передбачених виконанням угоди про партнерство між сторонами угоди;  

- сумлінне та взаємовигідне співробітництво сторін угоди;  

- ефективне управління проєктом за участю публічного і приватного 

партнерів та суб’єктів фінансування з дотриманням балансу їхніх прав та 

інтересів;  

- незмінність правового режиму, який діє на момент укладення угоди про 

публічно-приватне партнерство, протягом усього терміну дії угоди [261]. 

У Республіці Казахстан закон «Про державно-приватне 

партнерство» [255, ст. 3] визначив такі принципи ДПП: послідовність, що 

визначає поетапну побудову відносин між суб’єктами ДПП; змагальність 

вимагає визначення приватного партнера на конкурсних засадах, за винятком 

встановлених законодавством випадків; збалансованість підкреслює 

взаємовигідний розподіл обов’язків, гарантій, ризиків і доходів між державним 

та приватним партнерами у процесі реалізації проєкту ДПП; результативність 

визначає встановлення критеріїв і показників для оцінювання досягнення 

результатів ДПП. 



77 

 

У Киргизькій Республіці принципами ДПП визначено: верховенство 

закону; справедливість; прозорість; конкуренцію; свободу договору; 

екологічність [253, ст. 4]. У Республіці Білорусь принципи ДПП мають ширший 

перелік [254, ст. 3]: верховенство права; соціальна спрямованість регулювання 

економічної діяльності; пріоритет громадських інтересів; гласність; 

добросовісна конкуренція; ефективність проєктів ДПП; забезпечення балансу 

інтересів та ризиків між державним та приватним партнерами; рівноправність 

державного і приватного партнерів; свобода договору; охорона навколишнього 

середовища. 

Ст. 3. Закону України «Про державно-приватне партнерство» [287] 

визначила основні принципи здійснення ДПП, які багато в чому схожі на 

принципи модельного (рамкового) закону «Про публічно-приватне 

партнерство» [259], як-от: рівність державного та приватного партнерів перед 

законом; заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних 

партнерів; узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою 

отримання взаємної вигоди; забезпечення вищої ефективності діяльності, ніж у 

разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення 

приватного партнера; незмінність форми власності та цільового призначення 

державних або комунальних об’єктів, що передані приватному партнеру 

протягом терміну дії договору; визнання державними та приватними 

партнерами прав і обов’язків, що визначені законодавством України та умовами 

договору; справедливе розподілення ризиків, пов’язаних із виконанням 

договорів між державним та приватним партнерами; визначення приватного 

партнера на конкурсній основі. 

Науковці мають власні підходи щодо класифікації та опису принципів 

ДПП. Е. Аржанік визначає такі принципи [9, с. 17]: суспільної значущості 

(задоволення суспільних інтересів (соціальна ефективність) за умови 

максимізації комерційних інтересів (економічна ефективність)); терміновості 

проєкту (забезпечення термінів будівництва, повернення позикових коштів, 

окупності інвестицій і партнерства в цілому); довірчого управління 
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(перерозподіл прав власності, порядок розрахунку між сторонами і алгоритм 

розподілу відповідальності й ризиків на всіх етапах партнерства); прозорості 

(забезпечення зворотного зв’язку отримувачів послуг із приватними суб’єктами 

господарювання та органами державної влади, уповноваженими контролювати 

роботу приватних суб’єктів). 

На думку К. Павлюк та С. Павлюк, принципами ДПП можуть 

бути [264,c. 13]: гарантування джерел партнерських ресурсів; економічна 

паритетність (спрямованість ресурсів задля реалізації проєктів ДПП, які 

забезпечують максимальний соціально-економічний ефект); економічна (чи 

соціальна) ефективність реалізації проєктів ДПП; відповідальність сторін ДПП 

за дотримання умов угоди про співробітництво та досягнення її мети; повнота 

розкриття інформації про реалізацію і наслідки ДПП. На нашу думку, 

враховуючи завдання, що можуть вирішуватись у процесі реалізації ДПП, 

підходи, що існують, можливо доповнити окремими принципами, на основі 

яких можна формулювати загальну концепцію розвитку ДПП (табл. 1.5). 

За результатами дослідження принципів функціонування та розвитку 

ДПП, упроваджених у законодавчих нормах як окремих країн, так і України та 

розглянутих у дослідженнях науковців, можемо зазначити, що система 

принципів повинна забезпечувати розвиток ДПП та реалізацію його 

потенційних можливостей, досягати цілей партнерів та суспільства. 

Законодавчі акти, що регулюють сферу ДПП, мають юридично фіксувати 

зазначені принципи, що дає змогу на правовій основі реалізовувати 

партнерство держави та приватного сектору в різних сферах господарювання та 

здійснювати процеси державного регулювання ДПП, виходячи із встановлених 

принципів.  

Спираючися на аналіз світового досвіду співробітництва держави та 

бізнесу в багатьох галузях економіки, можна зазначити, що вказана співпраця 

дала можливість залучити додаткові кошти в інфраструктурні проєкти, що мало 

суттєвий вплив на покращання якості суспільних послуг, підвищення 

конкурентоспроможності країн, зростання валового внутрішнього продукту 
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(далі – ВВП). Значна кількість об’єктів (підприємств, комунікацій) стратегічних 

галузей, що не підлягали приватизації, довгий час залишалася в стані 

обмеженого бюджетного фінансування, що змушувало органи державної влади 

віднаходити інноваційні рішення. Традиційні моделі управління поступово 

залучають у свою практику взаємовигідні форми перетину державних та 

приватних інтересів на основі ДПП. 

 

Таблиця 1.5 

Принципи ДПП 
Принцип Змістове наповнення 

Суспільна 

корисність 

Забезпечення отримання результатів, що задовольняють реальні суспільні 

потреби, вимоги та запити, які державі складно забезпечити та реалізувати 

самостійно 

Безпека Реалізація партнерських відносин, що передбачає виконання проєктів на 

основі дотримання безпекових умов, які унеможливлюють виникнення 

негативних наслідків для держави, суспільства, людини, господарської 

діяльності та навколишнього середовища 

Інноваційність Створення умов для трансферту технологій, знань, управлінських моделей 

у проєкти на основі ДПП 

Галузева 

особливість 

Урахування галузевих особливостей та завдань під час реалізації проєктів 

ДПП 

Інтегрованість Поєднання та можливе корегування цільових орієнтирів проєктів ДПП з 

напрямами програм соціально-економічного розвитку на державному, 

регіональному та місцевому рівнях залежно від масштабу, сектору та 

територіального розміщення проєкту 

Оптимальність 

механізмів 

регулювання 

Можливість оптимального поєднання механізмів державного регулювання 

та ринкового саморегулювання у процесі поетапного виконання проєкту 

ДПП 

Джерело: розроблене автором. 

 

ДПП в Україні, на жаль, не досягло масштабів загальносвітової тенденції 

розвитку та зростання протягом останніх років. Незважаючи на це, державні 

пріоритети в країні вимагають розширення та забезпечення більш якісних 
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соціальних послуг, розвиток інфраструктури на макро- та мезорівнях, значних 

інвестиційних залучень. У зазначеному напрямі поступово робляться відповідні 

кроки в інституціональній, правовій, організаційно-адміністративній сферах. 

Адже ефективне партнерство державних органів влади з приватним власником 

має на меті забезпечення сталого розвитку, формування стійких темпів 

розбудови країни та регіонів. Нинішнє орієнтування стратегій та програм із 

використанням бюджетних коштів не дає можливості органам державної влади 

реалізовувати проєкти масштабного, стратегічного рівня, що мають вплив на 

формування конкурентного потенціалу країни. Таким чином, ДПП виступає як 

загальновизнана у світі альтернатива фінансування суспільно важливих 

проєктів, привертаючи значний інтерес у дослідженнях науковців. Складність 

та багатокритеріальність інфраструктурних проєктів передбачає відповідні 

підходи до формування угод про партнерство, що знаходить своє відображення 

в різноманітних моделях ДПП. 

Однією з основних проблем, що постає перед країнами, які починають 

реалізовувати проєкти ДПП, є визначення процедур і процесів для забезпечення 

ефективності функціонування ДПП та створення інституційного середовища. 

Враховуючи мету цього виду договірних відносин (забезпечення фінансування, 

планування, створення й експлуатації об’єктів та виробництв для надання 

соціально важливих послуг державного сектору), угоди ДПП передбачають 

довгостроковий період співпраці щодо надання відповідних послуг, розподіл 

ризиків проєкту та значну кількість форм реалізації умов, передбачених 

угодами про партнерські відносини. Держава у процесі реалізації механізмів 

ДПП створює можливості залучення приватних суб’єктів до секторів 

діяльності, що мають підвищений ризик та спрямування інвестицій у сфери, 

щодо яких приватний сектор не виявляв особливої зацікавленості. 

Досвід реалізації проєктів на основі ДПП підтверджує його економічну 

доцільність, про що свідчить база даних проєктів приватної участі в 

інфраструктурі, де відображено інформацію про більш ніж 7 000 проєктів у 139 

країнах, що розвиваються [574]. Дані Європейського експертного центру з ДПП 
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(ЕРЕС) містять інформацію про понад 1 800 проєктів, що реалізуються у 26 

країнах [499]. Більшість проєктів виконуються в терміни, передбачені угодами, 

з більш низькими в середньому витратами, ніж аналогічні проєкти з державним 

фінансуванням. 

За своєю організаційною архітектурою ДПП в переважній кількості 

включає в себе спеціальне цільове підприємство (SPV) (рис. 1.5), створене для 

проєкту [580]. ДПП характеризує комплексна субпідрядна проєктна угода 

(контракт) між державним сектором і приватною юридичною особою, у якій 

обумовлюються та регулюються структура та вигоди підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Структура реалізації типової угоди ДПП  

Джерело: розроблено на основі [378; 516] 

 

Через складність проєктів ДПП окреме підприємство стикається з усіма 

завданнями в межах ДПП, а отже, SPV (див. рис. 1.5) складається з декількох 
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партнерських компаній [174; 460; 570]: головний інвестор, партнери з різними 

компетенціями (управління об’єктами, фінансування проєктів та експертиза 

управління ризиками).  

У ДПП підрядники та інженерно-технічні партнери є приватними 

інвесторами, а власний капітал становить до 10 % від загального обсягу 

інвестицій, решта 90 % складаються з боргових зобов’язань. Спеціалізовані 

фінансові установи (приватні акціонерні та інвестиційні групи) можуть 

інвестувати кошти безпосередньо в інфраструктуру [174; 486].  

Склад SPV може змінюватися з часом, оскільки партнери мають право 

залишати або продавати свою частку іншому суб’єкту господарювання. 

Субпідрядники, які беруть участь в SPV, можуть змінюватися [580]. Більш 

ефективним, ніж традиційні державні закупівлі, ДПП роблять: приватна 

власність, об’єднання завдань та розподіл ризиків між партнерами [450]. 

Традиційні моделі ДПП базуються на прогнозних витратах та доходах, а 

також на управлінні основними ризиками шляхом розподілу ризиків та 

відповідальності між сторонами. У контексті зростання невизначеності ця 

детерміністична модель планування часто виявлялася неадекватною, при 

суттєвих витратах для державного сектору [444]. Стабільність договору з ДПП 

покращується розвиненою інституційною структурою (включаючи політику, 

регулювання та допоміжні механізми) на рівні держави, у поєднанні з 

функціями на рівні проєкту [533]. 

При розгляді міжнародного досвіду країн, що упроваджують механізми 

ДПП, можна визначити декілька основних напрямів, які реалізуються у угодах 

партнерства держави та приватного власника: угоди на управління, лізингові 

(орендні) угоди, концесійні моделі. Аналіз окремих джерел [278; 449; 485; 494; 

511; 552; 575] дає змогу виокремити особливості договірних форм реалізації 

проєктів ДПП у світі (табл. 1.6).  

Деякі моделі ДПП можна визначити як контракти (угоди) на управління 

(management сontracts), коли приватний партнер бере на себе управління 

державним об’єктом протягом визначеного угодою періоду, у той час як права 
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власності та інвестицій залишаються за державою. За договором управління 

відповідальність за управління об’єктом передається приватному суб’єкту на 

відповідний період при сплаті винагороди за виконання роботи. Відповідно до 

угоди про лізинг (lease contract), приватний партнер, використовуючи право 

користування державним майном, є відповідальним за експлуатацію та 

обслуговування об’єкта.  

 

Таблиця 1.6 

Різновиди моделей ДПП 
Модель Особливості 

1 2 
BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – будівництво, володіння, 

експлуатація, передача). Відповідно до цієї моделі, приватний 
партнер одержує право користування й володіння об’єктом протягом 
строку угоди, після закінчення якого, об’єкт передається органам 
влади 

BLOT (Build, Lease, Operate, Transfer – будівництво, оренда, експлуатація, 
передача). Суб’єкт підприємницької діяльності одержує франшизу 
на фінансування, проєктування, будівництво й експлуатацію 
орендованого об’єкта (а також стягнення коштів з отримувачів 
послуги) у період орендних відносин, вносячи плату за користування 

BОТ (Build, Operate, Transfer – будівництво, експлуатація/управління, 
передача). У межах цієї моделі, відповідно до угоди, приватний 
власник використовує об’єкт, приймаючи ризики. У процесі 
експлуатації приватний власник може мати право власності в межах 
дії угоди. По закінченні терміну дії угоди право власності 
переходить до держави 

BOO (Build, Own, Operate – будівництво, володіння, експлуатація). 
Приватний власник уповноважений фінансувати, будувати, володіти, 
експлуатувати об’єкт. Держава купує послуги об’єкта, забезпечуючи 
інвестору мінімальний дохід 

ВТО (Build, Transfer, Operate – будівництво, передача, експлуатація). 
Даною моделлю передбачено по завершенню будівництва передачу 
об’єкта державі, але в майбутньому об’єкт знову може надаватися на 
праві користування приватному власнику. 

ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer – будівництво, експлуатація, 
обслуговування, передача). За цієї моделі делегується 
відповідальність приватній стороні щодо утримування та поточного 
ремонту інфраструктурних об’єктів, які нею споруджені 
 

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer – проєктування, будівництво, 
володіння, експлуатація, передача). Угода покладає відповідальність 
на приватного власника щодо стадії проєктування та будівництва 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 
DBFO (Design, Build, Finance, Operate – проєктування, будівництво, 

фінансування, експлуатація). У зазначеній моделі регламентується 
відповідальність приватної сторони за здійснення фінансування 
будівництва інфраструктурних об’єктів 

BBO (Buy, Build, Operate – придбання, будівництво, експлуатація). Угода 
передбачає продаж активів для модернізації та поліпшення майна й 
експлуатації певний період часу  

BLT (Build, Lease, Transfer – будівництво, оренда, передача). Угода, 
відповідно до якої приватний власник фінансує та будує об’єкт, за 
договором оренди експлуатує об’єкт, приймаючи всі ризики, після 
закінчення строку угоди – передає право власності органам влади 

ROT (Rehabilitate, Operate, Transfer – відновлення (реконструкція), 
експлуатація, передача). За угодою, об’єкт передається приватному 
власнику для відновлення, експлуатації та передачі державі. 

RLT (Rehabilitate, Lease or Rent, Transfer – відновлення (реконструкція), 
оренда або лізинг, передача). Проєкт, у якому приватний власник 
відновлює об’єкт, орендує або бере в лізинг у державного власника, 
а потім передає державі 

BROT (Build, Rehabilitate, Operate and Transfer – будівництво, відновлення 
(реконструкція), управління, передача). Приватний власник 
відновлює об’єкт або завершує частково збудований об’єкт, 
експлуатує протягом дії угоди та повертає державі 

Джерело: складено на основі [166; 278; 432; 449; 485; 494; 511; 552; 575]. 

 

Концесійні моделі передбачають ініційоване державою будівництво чи 

реконструкцію об’єкта приватним інвестором за власні кошти. Предметом 

концесійних угод виступає державна власність та суспільні (публічні) служби. 

Держава є одним із суб’єктів концесійної угоди, за якою об’єкт передається в 

концесію на певний строк на платних умовах та підлягає поверненню по 

закінченні строку дії угоди в державну власність. Зазначені моделі досить часто 

стосуються транспортних комунікацій, охорони здоров’я, освіти тощо.  

Угоди ДПП, у яких необхідне створення (будівництво) нових об’єктів 

(Greenfield project), передбачають, що приватний партнер самостійно або 

спільно з державою (за державної участі) будує, а потім управляє 

новоствореним об’єктом на період, визначений у проєктній угоді. Приватний 

суб’єкт бере на себе більшу частину фінансового та операційного ризику і 

повертає свої інвестиції протягом усього терміну реалізації проєкту. В угодах, 

які передбачають відновлення майна (Brownfield contract), за економічною 
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сутністю є схожість з Greenfield project, але замість створення нового активу 

приватний суб’єкт бере на себе актив, що існує, і зазвичай покращує 

(відновлює) його: реконструює, модернізує або розширює. Угоди залежно від 

термінів дії мають кілька нижченаведених різновидів. 

Як приклад можна схематично розглянути модель DBB (Design, Bid, 

Build – проєктування, конкурсна процедура, будівництво). Відповідно до 

моделі державний сектор укладає угоди щодо проєктних і будівельних робіт та 

експлуатації об’єкта в подальшому (рис. 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Модель DBB (проєктування, конкурсна процедура, будівництво) 

Джерело: розроблене автором [194] 

 

У вказаному випадку держава фінансує роботи та бере на себе ризики 

щодо надходження плати від споживачів за користування послугами 

(наприклад, оплата за проїзд по магістралі). Конкурсна процедура відбувається 

на основі конкурентного процесу. У процесі конкурсної процедури відбору 

приватних партнерів визначаються найбільш придатні учасники. 

Слід зауважити, що межі вищевказаних моделей окреслено нечітко, 

відповідно – деякі проєкти можуть бути віднесені до декількох моделей ДПП, 

враховуючи краще відображення ризиків приватного сектору. Моделі ДПП 
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можуть відрізнятися рівнем ризиків, які отримує приватний партнер, та 

ступенем залучення приватного сектору до реалізації проєкту (рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Моделі ДПП залежно від розподілу ризиків та рівня залучення 

приватного сектору (адаптовано на основі: [177; 579]) 

 

Українське законодавство правовими актами окреслило відповідні 

можливості використання різних моделей здійснення ДПП. Законом України 

«Про державно-приватне партнерство» (ст. 5) визначені форми реалізації 

проєктів ДПП, що здійснюються шляхом: укладання угод про концесію 

державного та комунального майна; управління майном з обов’язковою умовою 

інвестиційних зобов’язань приватного партнера; спільної діяльності. Угоди 

ДПП можуть складатися з елементів різних договорів (змішаний договір), з 

умовами, що визначаються відповідно до цивільного законодавства України 

[287]. 
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Закон України «Про концесії» [308] визначає концесію як передачу 

уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого 

самоврядування на підставі угоди на платній та строковій основі суб’єкту 

підприємницької діяльності прав на створення та (або) здійснення управління 

об’єктом концесії для задоволення громадських потреб, із зобов’язанням 

суб’єкта підприємницької діяльності здійснювати будівництво та (або) 

експлуатацію об’єкта концесії з покладанням на концесіонера майнової 

відповідальності й можливих ризиків.  

Передачу державного та комунального майна в оренду, права та 

обов’язки орендодавця та орендаря, особливості орендних відносин визначив 

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» [314]. 

Особливості правового режиму концесійної та орендної діяльності окремо 

визначені законодавчими актами для деяких сфер господарської діяльності 

(об’єкти теплопостачання, водопостачання та водовідведення комунальної 

форми власності; об’єкти паливно-енергетичного комплексу державної форми 

власності) [315; 316]. 

Законодавство окреслило значну кількість сфер господарської діяльності, 

об’єкти яких можуть передаватися в концесію. Це дає можливість залучати 

інвестиційні кошти приватного сектору, будувати та відновлювати об’єкти 

державної власності, надавати необхідні суспільству послуги. Арсенал моделей 

реалізації проєктів ДПП достатньо широкий і дозволяє визначитися як 

приватному так і державному партнеру щодо особливостей умов здійснення 

співпраці, враховуючи рівень ризиків та відповідальності. Особливо 

перспективною в Україні на сьогодні є передача транспортної інфраструктури 

(автошляхи, аеропорти, морські порти) в концесію, що дасть можливість 

розпочати нове будівництво, модернізацію, переобладнання інфраструктурних 

об’єктів за рахунок приватних суб’єктів господарювання. В Україні на сьогодні 

для укладання концесійних угод щодо масштабних проєктів та залучення 

іноземних інвесторів необхідні нові підходи, у т. ч. новий Закон України «Про 

концесії» на основі світового досвіду, приведення законодавства про концесії у 
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відповідність до законодавства про ДПП, єдиних процедур здійснення ДПП. 

Слід зазначити, що Верховна Рада України нещодавно прийняла відповідний 

законопроєкт [309], який дасть змогу залучити довгострокові інвестиції в 

розвиток інфраструктури на основі концесійних форм ДПП. 

Потреба в розвитку інфраструктурних проєктів у світі розширює сфери 

взаємодії державного та приватного секторів, залучаючи додаткові інвестиційні 

ресурси у реалізацію проєктів ДПП. Особливості об’єктів державної власності, 

правові межі використання співпраці держави та приватного власника 

дозволяють використовувати значний потенціал моделей ДПП при реалізації 

інфраструктурних проєктів. Основними моделями, які переважно 

використовують у світовій практиці, є угоди на управління, передача в оренду 

(лізинг) та концесійні угоди. Законодавство України, що регулює сферу ДПП, 

потребує вдосконалення з метою створення прозорих процедур конкурсного 

відбору приватного суб’єкта, спрощення порядку виділення земельних ділянок 

у межах реалізації інфраструктурних проєктів, упровадження ефективного 

контролю угод, визначення чітких процедур, пов’язаних із питаннями прав 

власності [177]. 

Таким чином, можна зазначити, що у процесі реалізації проєктів ДПП 

відбувається поетапне його виконання, що складається з проєктування, 

будівництва, реконструкції (відновлення) та експлуатації об’єкта. 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 ДПП. 

Принципи ДПП передбачають рівність партнерів, урахування їхніх 

інтересів, розподіл прав та обов’язків, конкурентність конкурсних процедур, 

вільний доступ до участі у проєктах та прозорість процедур, ефективність 

управління та діяльності, сталість правової системи, дотримання екологічних 

норм та стандартів, соціальну та суспільну спрямованість, відповідальність. 
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ДПП у процесі реалізації інфраструктурних проєктів може набувати 

різних форм, які не заперечують основних принципів партнерства. Досить 

розповсюдженим є підхід щодо управління сформованими та переданими 

активами за рахунок спеціального цільового підприємства (SPV). Проєктна 

угода в такому разі віддзеркалює обов’язки підприємства, зобов’язання 

державного партнера, випадки дефолту та права припинення діяльності кожної 

зі сторін, винагород SPV. До SPV можуть включати головного інвестора, різних 

партнерів із необхідними компетенціями (управління об’єктами, фінансування 

проєктів та експертиза управління ризиками). 

Досвід багатьох країн світу виокремлює особливості договірних форм 

реалізації проєктів ДПП у світі: контракти (угоди) на управління; концесійні 

моделі; угоди про оренду; спільні підприємства. Моделі різняться рівнем 

залучення приватного капіталу та рівнем ризиків, які відповідно до угоди 

отримує приватний сектор. Українське законодавство дозволяє 

використовувати такі моделі ДПП: угоди про концесію; управління майном; 

спільна діяльність; інші договори. 

 

1.4. Узагальнення світового досвіду використання моделей ДПП 

 

Інституційне середовище функціонування партнерства породжує нові 

ефективні способи фінансування, відносини власності суттєво змінюються, 

формуються нові методи управління. Головною проблемою держав, які 

розвивають державно-приватне партнерство, є необхідність розробки процедур 

і стимулювання процесів, що забезпечують ефективність функціонування ДПП 

і створення нових інститутів. І в цьому аспекті цікавим буде короткий розгляд 

генезису ДПП, його історичних трансформацій, які визначали в кожній з 

історичних епох ефективну взаємодію держави та підприємця, відповідно до 

виниклих суспільних потреб. 

Історія процесу взаємодії держави й приватних осіб заглиблюється своїм 

корінням в давні часи. Ще у епоху давньої Греції, Риму та інших стародавніх 
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країн держава передавала приватним структурам за винагороду свої 

повноваження з реалізації суспільно важливих завдань. У практиці 

європейських країн ще в Середні віки використовували термін «концесія», 

тобто передача приватним особам державної власності. У Середні віки система 

відкупів розвивалася в багатьох європейських країнах та стала одним із 

найважливіших джерел нагромадження капіталу. В Англії в середині XVII ст., 

враховуючи економічну кризу, держава дозволила приватним особам розвивати 

інфраструктуру [162].  

Досвід залучення приватного сектору до участі в забезпеченні 

інфраструктурних об’єктів в Австрії бере свій початок у XIX ст., коли деяку 

частину австрійської залізничної мережі між комунами Штайнах і Рід було 

побудовано в рамках здійснення ДПП [359, с. 161]. Механізми фінансування 

проєктів видобутку корисних копалин уперше застосовуються в Техасі у  

30-х рр. ХХ ст. в нафтовидобуванні, а також у Північному морі в 70-х рр. під 

час підготовки проєктів розроблення нафтових покладів та видобутку корисних 

копалин в Австралії та інших країнах. Розвитку комбінованих (спільних) 

підприємств сприяло фінансування в США в 1978 p. незалежних енергетичних 

проєктів у секторі енергопостачання [27, с. 42]. 

Після Другої світової війни в Японії та країнах Західної Європи, які 

вирішували проблему відновлення економіки, виникло поєднання ділового 

партнерства держави та приватного бізнесу, що одержало назву «індикативне 

планування», «дирижизм». Реалізація механізмів ДПП урядом Великобританії 

була запроваджена новою концепцією управління державною власністю –

«приватна фінансова ініціатива» (private financing initiative, PFI), тобто передача 

приватним підприємцям у межах партнерських угод функцій щодо 

фінансування будівництва, реконструкції, експлуатації, управління державними 

об’єктами. Схожі законодавчі акти ДПП пізніше прийняли інші європейські 

країни (Закон Sapin 1993 р. у Франції, Закон Merloni 1994 р. в Італії, Закон про 

фінансування й упровадження інновацій у транспортну інфраструктуру в США) 

[106, с. 44–45].  
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Кінець ХХ ст. став піком збільшення ДПП в світі. За результатами 

досліджень Світового банку, найактивнішими щодо практичного використання 

переваг ДПП стали країни, що швидко розвиваються, – Індія, Бразилія, 

Мексика, Китай [372]. Великобританія протягом 1990–2011 рр. реалізувала 

близько двох третин проєктів ДПП в ЄС. У 2011 р. Франція за угодами ДПП у 

вартісному виразі виходить на перше місце (62 % від загальноєвропейських 

обсягів інвестування). Друге місце утримувала Іспанія (10 % від загальної 

кількості проєктів). По 2–5 % від загальної кількості європейських проєктів 

ДПП мали Франція, Німеччина, Італія і Португалія [40]. За даними Світового 

банку, з 1990-х рр. у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною 

економікою з’явилося близько 2 700 проєктів ДПП [86]. 

Якщо проаналізувати проєкти ДПП за період 2010–2018 рр. в країнах, що 

розвиваються, то бачимо, що найбільша кількість проєктів реалізується у 

сферах електроенергетики, автомобільних шляхів, водопостачання та 

водовідведення (табл. 1.7). Найбільші інвестиції вкладено у сферу 

електроенергетики, автомобільних шляхів та аеропорти. 

Таблиця 1.7 

Секторальний розподіл проєктів ДПП в країнах, що розвиваються 
Сектор Кількість 

проєктів 
Загальна сума інвестицій 

(млрд дол.) 

Сфера електроенергетики 2096 468,626 

Автомобільні шляхи 450 182,585 

Водопостачання та водовідведення 318 29,250 

Порти 140 35,868 

Газовидобування 82 30,624 

Аеропорти 53 75,778 

Інформаційно-комунікативні технології 28 14,479 

Джерело: побудоване автором на основі [573]. 

 

Сучасний стан розвитку ДПП у світі характеризується значною кількістю 

проєктів та загального обсягу інвестиційних залучень. Динаміку кількості 
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проєктів у країнах, що розвиваються, та суми інвестиційних коштів за період 

2010–2018 рр. [573] показано на рис. 1.8. Запропонована вибірка враховує 

інформацію про інфраструктурні проєкти 132 країн, які мають низький та 

середній рівень доходів. 

 
Рис. 1.8. Кількість проєктів ДПП та сума інвестицій 

Джерело: розроблене автором на основі [573] 

 

За даними звіту «Приватна участь в інфраструктурі» [529], 

оприлюдненого Світовим банком, у 1-му півріччі 2018 р., приватні інвестиційні 

зобов’язання у сфері енергетики, транспорту, ІКТ, а також інфраструктура 

водопостачання в країнах з низькими та середніми доходами склали 43,5 млрд 

дол. за 164 проєктами. Рівень інвестицій збільшився на 7 % до відповідного 

показника у 1-му півріччі 2017 р. та продемонстрував збільшення на 2 % від 

середнього показника 1-го півріччя за останні п’ять років. 

Східна Азія та Тихоокеанський регіон (EAP) отримали найвищий рівень 

інвестицій, тоді як інвестиції в Латинській Америці та Карибських островах 

(LAC) та на Близькому Сході та Північній Африці (MENA) були найнижчими 

рівнями інвестицій за останні 10 років. 34 країни залучали приватні інвестиції: 

Китай, Туреччина, В’єтнам, Індія і Бразилія (п’ятірка кращих), що складає 66 % 

від загального обсягу в світі. У сферу транспорту надійшло 57 % загальних 

інвестицій, у секторі водопостачання інвестиції зросли у три рази, тоді як 
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інвестиції в енергетичний сектор зменшилися на 50 %. З 24 проєктами 

загальною сумою 3,4 млрд дол. Індія мала друге місце за кількістю проєктів 

після Китаю (37 проєктів) [529]. 

Уряди країн, що розвиваються, реалізуючи суспільно важливі проєкти за 

допомогою механізмів ДПП, збільшують кількість та якість наданих 

інфраструктурних послуг. Механізми ДПП реалізуються у сфері транспорту, 

електроенергетиці, житлово-комунальній сфері. За даними ЄІБ [499], за період 

2006–2017 рр. переважна кількість проєктів здійснювалася в соціальній сфері 

(табл. 1.8). 

 

Таблиця 1.8 

Проєкти ДПП в Європі за 2006–2017 рр. за окремими секторами 

Сектор Кількість 
проєктів 

Загальна сума 
інвестицій (млрд євро) 

Освіта 281 24,245 
Транспорт 229 114,567 
Охорона здоров’я 204 32,677 
Суспільний порядок та безпека 77 6,898 
Навколишнє середовище 78 13,324 
Житлові та суспільні послуги 61 5,678 
Відпочинок та культура 56 3,597 
Суспільні послуги 29 3,328 

Джерело: побудоване автором на основі [499]. 

 

За регіонами світу, згідно з інформацією Світового банку [573], за період 

з 1990 до 2018 рр. реалізовано в країнах, що розвиваються, 7 205 проєктів ДПП 

на загальну суму 1 788 млрд дол. Відповідно до регіонів світу загальні суми, 

інвестовані у проєкти ДПП, наведено на рис. 1.9. 

Якщо розглянути стан розвитку ДПП в деяких постсоціалістичних 

країнах, то в Азербайджанській Республіці, Республіці Вірменія, Киргизькій 

Республіці (країни – учасниці СНД) відсутні приклади проєктів, які можна 

називати проєктами ДПП, тобто з використанням основоположних принципів 

ДПП (наприклад, розподіл між партнерами ризиків).  
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Рис. 1.9. Загальні суми, інвестовані у проєкти ДПП, за період 1990–

2018 рр. за регіонами світу, млрд дол. 

Джерело: побудоване автором на основі [573] 

 

В Азербайджані та Вірменії відсутнє законодавство про ДПП (включаючи 

спеціальне законодавство про концесійні угоди), тому інвестиційні проєкти 

здійснюються на основі державного замовлення на надання послуг або шляхом 

орендних відносин. Відсутність законодавства про ДПП в Азербайджанській 

Республіці призводить до відсутності проєктів, структурованих на базі 

класичних принципів ДПП. Проте місцева влада висловлює зацікавленість у 

реалізації проєктів ДПП (залучення ЄБРР для реалізації проєктів у сфері ДПП зі 

створення технопарків та індустріальних парків). Окремі проєкти, реалізовані в 

Азербайджані, маючи певні ознаки ДПП, структуруються через механізми 

державного замовлення та інші правові механізми [352; 359]. 

У 2014 р. в Республіці Білорусь було введено в дію закон «Про концесії», 

у 2015 р. – розроблено та прийнято закон «Про державно-приватне 

партнерство». У цьому ж році було затверджено Національний 

інфраструктурний план на 2016–2030 рр., що визначив потреби у створенні 

інфраструктури. У 2018 р. – прийнято закон «Про внесення змін і доповнень до 

деяких законів Республіки Білорусь з питань державно-приватного 
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партнерства» (набрав чинності в 2019 р.), що вніс значні зміни в закон «Про 

державно-приватне партнерство». Законодавчий акт розширив застосування 

механізмів ДПП, уточнив визначення приватного партнера, розширив гарантії 

приватного партнера та ін. Інституційними органами в Білорусі є Центр 

державно-приватного партнерства (надання консультаційної та методологічної 

підтримки органам державного управління в реалізації інфраструктурних 

проєктів, просування ДПП в Республіці Білорусь), який у 2016 р. було 

переведено у структуру Державної установи «Національне агентство інвестицій 

та приватизації», та Міжвідомча інфраструктурна координаційна рада 

(колегіальний орган з координації питань довгострокового розвитку об’єктів 

інфраструктури, у т. ч. в межах ДПП) [78; 141]. 

У Киргизстані простежується прагнення держави за підтримки 

міжнародних фінансових організацій до створення політичної, правової, 

інституційної та регуляторної основ для розвитку ДПП. Законодавча база для 

реалізації проєктів ДПП в Киргизстані досить недосконала, у зв’язку з чим 

розвиток ДПП в країні знаходиться на стадії становлення. Нині існують такі 

ключові нормативні правові акти Киргизької Республіки з ДПП: закон від 

22.02.2012 р. № 7 «Про державно-приватне партнерство в Киргизькій 

Республіці»; урядова постанова від 14.09.2012 р. № 616 «Про визначення 

уповноважених органів у сфері державно-приватного партнерства»; урядова 

постанова від 16.06.2016 р. № 328 «Про утворення Ради з державно-приватного 

партнерства в Киргизькій Республіці» [279; 376]. 

Світова практика реалізації проєктів ДПП демонструє, що кожна країна 

може мати свої особливості та устрій системи інституційних органів, які 

регулюють сферу реалізації ДПП, що передбачено відповідними нормами 

чинного законодавства певної країни (табл. 1.9). 

Головним способом залучення значних інвестицій у Великобританії є 

Приватна фінансова ініціатива (ПФІ), згідно з якою приватні підприємства 

фінансують проєктування, будівництво та обслуговування нової соціальної 

інфраструктури. У період з 2020 по 2050 рр. уряд Великобританії має намір 
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витратити 1–1,2 % ВВП на розвиток інфраструктури [534; 590].  

 

Таблиця 1.9 

Особливості реалізації ДПП в окремих країнах світу  
Країна Інституціональні органи Особливості ДПП 

Великобританія Казначейство, Кабінет 

Міністрів. Управління з 

інфраструктури і проєктів, 

Національне аудиторське 

бюро 

Переважно проєкти реалізуються 

органами місцевої влади 

США Національна рада з ДПП ДПП поширено на муніципальному рівні 

Франція Служба підтримки ДПП ДПП реалізується переважно у вигляді 

концесій. Утримується баланс між 

великими державними проєктами та 

невеликими на рівні місцевих органів 

Німеччина Центри підтримки ДПП Держава є партнером, якого представляє 

міністерство, на муніципальному рівні – 

муніципалітет 

Мексика Міністерство фінансів і 

державного кредиту 

Більшість проєктів у соціальному секторі 

розробляється на основі федерального 

утворення або коштів 

Австралія Спеціалізоване агентство з 

проєктів і фінансування 

інфраструктури 

Започаткування проєктів державним 

агентством, яке є відповідальним за 

надання інфраструктурної послуги  

Бразилія Комітет з управління ДПП, 

Федеральна група з ДПП 

На федеральному рівні можливо 

розроблення проєктів та здійснення 

повноваження щодо процедури ДПП 

Японія Управління зі 

стимулювання приватних 

фінансів 

Значні кошти на інфраструктурні проєкти 

забезпечує Корпорація сприяння 

розвитку приватних фінансів Японії 

Джерело: розроблене автором на основі [156; 590]. 

 

За реалізацію проєктів ДПП у Великобританії відповідають державні 

органи: Казначейство (контролює державні витрати і встановлює загальний 
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напрям і політику щодо ДПП); Кабінет Міністрів (контролює стандарти й 

ефективність державних функцій і закупівель); Управління з інфраструктури і 

проєктів (допомагає реалізувати довгострокове планування в успішні проєкти); 

тендерні органи (структурування, управління та фінансування підрядників 

проєктів); незалежні регуляторні органи; органи планування (функції надання 

згоди на розроблення проєкту залежно від розміру та розміщення проєкту); 

Національне аудиторське бюро (аналіз державних витрат) [534; 590]. 

У рамках федеральної системи, що існує в Австралії, уряди штатів і 

територій відповідають за надання основних послуг, таких як транспорт, 

охорона здоров’я, освіта, водопостачання, а також інфраструктуру, необхідну 

для доставки їх. У відділах казначейства державних і територіальних органів 

створено спеціальні групи для розроблення та контролю реалізації політики та 

керівних принципів ДПП відповідним урядом. У той час як відділи 

казначейства та їхні спеціалізовані групи виконують координаційну та 

наглядову функцію щодо ДПП, окремі проєкти зазвичай залучаються 

державним агентством, яке є відповідальним за надання інфраструктурної 

послуги. Урядом країни оголошено про створення спеціалізованого агентства з 

проєктів і фінансування інфраструктури, яке буде підтримувати Австралію у 

структуруванні, наданні та реалізації федеральних контрактів з ДПП. У цілому 

в Австралії було оприлюднено протягом 2000–2005 рр. значну кількість 

політичних заяв, керівних принципів, технічних записок та рекомендацій, що 

стосувалися політики ДПП. У 2008 р. оприлюднено Національну політику 

ДПП, де визначено національні принципи реалізації ДПП [534; 590]. 

Поява моделі ДПП у Бразилії датується 2003 р., коли було опубліковано 

закон про ДПП для штату Мінас-Жерайс (Закон штату № 14/868/2003). У 

2004 р. було опубліковано закон про ДПП для штату Сан-Паулу і Федеральний 

закон про ДПП, що підсилюють зазначене партнерство. У законодавстві про 

ДПП виникла необхідність залучення приватних інвестицій в інфраструктурні 

проєкти в Бразилії в таких сферах: водопостачання і каналізація, охорона 

здоров’я, адміністративні установи і логістика, включаючи дороги, підземні 
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перевезення і транспорт у цілому. На федеральному рівні Комітет з управління 

ДПП має юрисдикцію встановлювати пріоритети для послуг, що повинні 

виконуватися за моделлю ДПП. На цей Комітет покладено відповідальність за 

координацію таких проектів, і складається він із членів Міністерства 

планування, бюджету та управління, підпорядкованого Міністерству фінансів і 

президенту Бразилії. Федеральна група по ДПП, що відповідає за визначення 

технічних, економічних і фінансових аспектів федеральних проєктів і 

проведення техніко-економічних обґрунтувань, є частиною Міністерства 

планування Бразилії. Крім того, інші урядові філії на федеральному рівні 

можуть розробляти власні проєкти і мати повноваження для визначення 

процедур виконання угод і санкціонування початку конкурсних торгів, а також 

затвердження тендерної документації [359; 590]. 

Французька модель упровадження ДПП залучає приватних інвесторів до 

державних проєктів шляхом створення об’єднань змішаної економіки (Societe 

d’Economie Mixte, SEM), що являють собою спільні підприємства, у яких 

державні корпоративні права коливаються від 50 до 85 %. Французьку правову 

основу ДПП було змінено шляхом перенесення європейських директив, що 

стосуються угод про державні закупівлі та концесії. Правову реформу, що 

набрала чинності у квітні 2016 р., спрямовано на спрощення, уточнення й 

уніфікацію чинних правових рамок, що регулюють надання та реалізацію 

концесійних угод і угод про державні закупівлі (включаючи договори про 

партнерство). Крім того, у 2017 р. було прийнято нові правила реформування 

правового режиму, що застосовується до проєктів, що здійснюються відповідно 

до концесійної угоди або договору про партнерство. Е. Макрон оприлюднив у 

2017 р. Великий інвестиційний план (2018–2022 рр.) із розміром необхідних 

залучень близько 57 млрд євро, у якому визначено підтримку екологічних 

напрямів, професійну підготовку, дослідження, розробляння та адаптацію 

державного управління до нових технологій. Важливим суб’єктом у секторі 

ДПП у Франції визначено Службу підтримки ДПП (FIN INFRA), що є 

спеціалізованим підрозділом Міністерства економіки Франції, на якому лежить 
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основна відповідальність за підтвердження попередніх оцінок, підготовлених 

відповідними суб’єктами, до початку конкурсних процедур [68; 590]. 

Термін «державно-приватне партнерство», який використовують у 

Федеральній конституції Німеччини з 2017 р., не є остаточно визначеним. ДПП 

передбачає форми довгострокового співробітництва між урядом і приватною 

компанією, які часто пов’язано з високовитратними інфраструктурними 

проєктами. У 2015 р. федеральний уряд ініціював програму для нового 

покоління проєктів ДПП на 600 км автомагістралей із загальною сумою 

інвестицій у розмірі 14 млрд євро. Уряд оприлюднив 10 проєктів, для яких він 

розглядає варіант використання ДПП. На федеральному рівні центр підтримки 

ДПП – Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland), який було створено в 

листопаді 2008 р., є незалежною консалтинговою компанією під егідою двох 

федеральних міністерств – фінансів і транспорту та будівництва. Інші суспільні 

завдання і велика частина інфраструктури перебувають у віданні федеральних 

органів (державні дороги, університети, школи та в’язниці). На державному 

рівні може бути організація-замовник, що представлена державними 

міністерствами або підпорядкованими державними органами. Партнерами на 

муніципальному рівні є муніципалітет або його суб’єкти [211; 590]. 

В Японії у 1999 р. було прийнято Закон про заохочення приватної 

фінансової ініціативи, що ввів повномасштабну ініціативу у сфері приватних 

фінансів. Відтоді закон про приватну фінансову ініціативу декілька разів 

переглядалося для сприяння просуванню відповідних проєктів в Японії. 

У травні 2006 р. японський парламент прийняв закон про реформу громадських 

послуг, яким унормовується система конкурсної процедури для надання 

громадських послуг за участю як органів сфери суспільного підприємництва, 

так і приватного бізнесу. Вказана процедура отримала назву «ринкового 

тестування» і покликана сприяти переведенню на ринкові механізми ДПП 

частини громадських послуг, що надавалися сферою під управлінням 

центральних органів влади або муніципальних органів. У 2013 р. в результаті 

перегляду Закону про заохочення приватної фінансової ініціативи було 
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створено приватний громадський фонд із назвою «Корпорація сприяння 

розвитку приватних фінансів Японії» (PFIPCJ) для надання нових джерел 

фінансування проєктів інфраструктури. Станом на 31 березня 2017 р. вказаних 

проєктів налічувалося 609 загальною вартістю близько 5,5 трлн єн. В Японії 

проєкти інфраструктури реалізуються не тільки центральним урядом, але і 

муніципальним урядом на рівні префектури, міста і села. На національному 

рівні галузеві міністерства, які керують державними установами, проводять 

процедуру вибору приватного оператора. Крім того, Управління зі 

стимулювання приватних фінансів у Кабінеті Міністрів Японії відіграє головну 

роль на ринку проєктів у цій країні, встановлюючи загальну політику щодо 

розвитку проєктів шляхом видання законів, керівних принципів і розроблення 

планів дій для підтримки реалізації проєктів ДПП [129; 590]. 

За даними Іспанської національної асоціації будівельних компаній, у 

період з 2003 р. по 2011 р. Іспанія реалізувала понад 500 угод ДПП на суму 

близько 50 млрд євро. Протягом 2017 р. Міністерство інфраструктури Іспанії 

оголосило про затвердження кількох інвестиційних планів, здебільшого у сфері 

доріг, які визначено в рамках схем ДПП протягом 2018 р. У 2017 р. було 

прийнято новий законопроєкт про контракти державного сектору. Іспанську 

владу в основному організовано на трьох інституційних рівнях: національний 

уряд та його відповідні державні органи, регіональні уряди та їхні відповідні 

державні органи, а також місцеві органи влади. Три рівні мають різні, але 

скоординовані повноваження. Кожен рівень повноважень може здійснювати 

повноваження через проєкти ДПП. Наприклад, національний уряд має 

повноваження у сфері транспорту та може здійснювати свої повноваження 

через ДПП з транспортної інфраструктури. Регіональні уряди мають 

повноваження в галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги і можуть 

розвивати інфраструктуру лікарень через ДПП. Місцеві органи влади мають 

повноваження щодо місцевих послуг, таких як водопостачання і відходи, і 

можуть здійснювати ці послуги в рамках проєктів ДПП [359; 590]. 

Отже, провівши аналіз світового досвіду використання моделей ДПП, 
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можна зазначити, що залучення приватного власника до вирішення завдань 

розвитку інфраструктури, залучення інвестицій та інновацій, забезпечення 

високої якості суспільних послуг стало в сучасному світі одним із 

розповсюджених явищ протягом декількох останніх десятиліть. Причому 

історія партнерства державного та приватного власників налічує кілька століть 

взаємовигідної співпраці. 

У сучасному світі тенденція до використання механізмів ДПП 

продовжується, залучені інвестиційні кошти дозволяють реалізовувати 

різноманітні проєкти у сферах електроенергетики, шляхової інфраструктури, 

житлово-комунального господарства, ІКТ. Лідерами щодо залучених інвестицій 

є регіони Латинської Америки та Карибського басейну, Східної Азії й Тихого 

океану та Південної Азії. Основними джерелами фінансування проєктів ДПП є 

державні та приватні кошти та запозичення з різних джерел. 

Країни колишнього СРСР також активно розвивають сферу ДПП. Окремі 

країни СНД (Азербайджан, Вірменія, Киргизстан) не мають достатньо 

розвиненого інституційного середовища, в інших процес розвитку ДПП 

відбувається більш активно (Білорусь). Загалом у світі кожна країна, що 

використовує ДПП, має свої законодавчі та інституціональні особливості, 

пріоритетні сфери щодо використання ДПП та спирається на особливості 

механізмів державного регулювання, контролю та делегування власних 

повноважень приватним суб’єктам економічної діяльності на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Отже, за матеріалами проведеного в розділі дослідження можемо 

сформулювати такі висновки: 

1. Сучасні концепції «належного врядування» та «нового публічного 

управління» передбачають посилення взаємодії держави та приватних суб’єктів 

відповідно до моделей ДПП, що дозволяє за рахунок інвестиційно-
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інноваційного розширення суспільно важливих інфраструктурних проєктів та 

надання послуг через мережу зв’язків держави та приватного сектору 

забезпечити стійкі темпи розвитку країни та регіонів. Сучасне розуміння 

завдань партнерства приватного власника та держави в межах досліджуваної 

проблематики включає такі напрями: усунення «прогалин», що існують 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 суспільному секторі 

економіки; взаємодія державного та 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, 

інститутів громадянського суспільства, що має за мету 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 є комплексним механізмом 

інституційно визначених взаємовигідних організаційно-правових і економічних 

відносин суб’єктів державного управління з господарськими суб’єктами 

приватної форми власності, що здійснюються в різних сферах соціально-

економічної діяльності та мають обумовлені характеристики (довгостроковість, 

поєднання фінансових та управлінських ресурсів, розподіл повноважень, 
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ризиків, витрат, відповідальності) з метою отримання синергічного ефекту в 

реалізації суспільних та державних інтересів (сталий розвиток суспільства, 

ефективний розвиток економіки, зростання якості життя населення, 

продукування суспільних благ) шляхом створення та експлуатації 

інфраструктурних об’єктів і надання суспільних послуг. 

2. Розуміння сутності ДПП спирається на дослідження інституційних, 

управлінських, економічних особливостей та ресурсних, функціональних чи 

юридичних аспектів реалізації партнерства державних та приватних суб’єктів. 

Межі відносин партнерів у моделях ДПП ширші, ніж договірні правовідносини, 

адже вказані відносини забезпечують та 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 у 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 

суб’єкта реалізації окремих функцій держави, які їй складно або неможливо 

виконувати належною мірою; компенсаційного механізму певних 

недосконалостей або посилення дієвості державного регулювання соціально-

економічного розвитку країни та окремих регіонів за рахунок можливостей, 

притаманних ДПП, та синергічного ефекту, який отримується. Отже, важливим 

є використання ДПП як елемента нової системи державного управління й 

регулювання та у формуванні й реалізації планів виконання стратегічних 

програм розвитку територій та відповідних сфер діяльності на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. 

Поєднання найліпших особливостей держави та приватного власника 
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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». 

3. Відносини державного та приватного секторів виникають в 

інституціональному середовищі, в основі якого еволюція відносин державної та 

приватної сфер економіки у формі «змішаної економіки», де у межах системи 

суспільного сектору реалізуються проєкти ДПП. Економічна природа ДПП може 

розумітися як управлінська альтернатива приватизації, що передбачає 

розроблення, планування, фінансування, будівництво та експлуатацію 

інфраструктурних об’єктів із частковим передаванням державою прав власності 

або функцій.  

Процес ДПП враховує відносини, що спираються на економічні категорії, 

насамперед форму власності (приватну, державну), 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). Передавання власності 

державним партнером приватному суб’єктові 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. 
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4. Дослідження змін у системі ДПП дозволяє запропонувати теоретичну 

модель еволюції системи ДПП, яка описує життєвий цикл системи на основі 

класичних теорій, віддзеркалюючи зміни в системі ДПП у вигляді кривої зрілості 

(огинаючі криві Янча). Виділено чотири зони еволюції з точками біфуркації: 

формування інституцій, завершення упровадження та створення нової 

управлінської технології; державне втручання; зміна парадигми. Життєвий цикл 

розвитку 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. Розвиток системи прискорюється чи 

сповільнюється відповідно до впливу опозиційних чинників, що повинні 

перебувати під дією державного регулювання для прогнозованого контролю 

розвитку системи. 

5. 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 й 

погодженості з нормами і правилами та диференційованості й певної 

автономності означених норм. Правову природу ДПП розкривають принципи, що 

перебувають у 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 сферах 

суспільних відносин (освіта, культура); прозорість та відкритість інформації. 

Правова природа ДПП виявляє себе реалізацією органами державної влади і 

приватним суб’єктом функціонально-цільового (кореально-функціонального й 

конкордантно-цільового) об’єднання ресурсів, що існують, у спільній реалізації 

проєктів, забезпечуючи пріоритетність публічних інтересів. Унаслідок принципу 

імперативу соціальної корисності економічної політики щодо досягнення умов, 
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які забезпечують високі соціальні стандарти, проєкти ДПП задовольняють 

важливі потреби суспільства. 

6. В основі підходів до сутності ДПП, відносин між суб’єктами процесу, 

взаємного розподілу відповідальності, ризиків та вигід лежать принципи. 

Вбираючи в себе основи сучасних підходів у сфері державного управління та 

регулювання до суб’єкт-об’єктної взаємодії, принципи визначають основні 

положення законодавчих актів, які регулюють ДПП. Принципи ДПП, як 

відображення сутності відносин, покладено в основу законодавчих актів у 

багатьох країнах світу (Республіка Білорусь, Киргизька Республіка). 

Як основні принципи 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; соціальну та суспільну спрямованість; відповідальність; 

терміновість проєкту; гарантування джерел партнерських ресурсів. Враховуючи 

різноаспектні завдання, які необхідно вирішувати у процесі реалізації ДПП 

(вирішення суспільних потреб, реалізація галузевих особливостей, захист від 

негативних наслідків, поєднання механізмів державного регулювання та 

ринкового саморегулювання та ін.), підходи, що існують, можна доповнити 

окремими принципами, на основі яких потрібно формулювати загальну 

концепцію розвитку ДПП: суспільна корисність, безпека, інноваційність, 

галузева особливість, інтегрованість, оптимальність механізмів регулювання. 

7. Моделі ДПП різняться за ступенем розподілу ризиків та рівнем 

залучення приватного сектору. У процесі реалізації інфраструктурних проєктів 

ДПП набуває різноманітних форм, в основі яких лежать 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 
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діяльності кожної зі сторін та винагороду SPV. До SPV може включатися 

головний інвестор, інші партнери з необхідними компетенціями (управління 

об’єктами, фінансування проєктів, експертиза управління ризиками). 

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: угоди про концесію; управління майном; спільна діяльність; 

інші договори. 

8. Використання співпраці владних інституцій та приватного бізнесу у 

світовій практиці має багатовікову історію, і зазначені підходи поступово 

отримали розповсюдження протягом декількох останніх десятиліть. 

Інвестиційні приватні кошти та запозичення дозволили державі реалізовувати 

різноманітні проєкти в численних сферах господарювання, що дало можливість 

країнам із регіонів Латинської Америки, Східної та Південної Азії реалізувати 

масштабні інфраструктурні проєкти. Використання ДПП у різних країнах світу 

засновано на законодавчих та інституціональних особливостях, пріоритетних 

сферах реалізації ДПП з огляду на особливості механізмів державного 

регулювання, контролю та делегування повноважень приватному сектору на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 

2.1. Механізми регулювання ДПП 

 

Державне регулювання поєднує необхідні корегувальні форми, методи та 

напрями для цілеспрямованої дії суб’єктів державного управління законодавчим, 

виконавчим і контрольним змістом на суспільно-економічні відносини та 

процеси в цілому й окремі об’єкти з метою упорядкування, стабілізації та 

адаптації їх до постійної зміни умов середовища, що дозволяє досягти 

встановленої мети та вирішувати соціально-економічні завдання. У процесі 

державного регулювання економічних процесів та діяльності формуються 

правові, адміністративні, економічні механізми, які корегують ринкові 

регулятори відповідно до встановлених державною політикою цілей.  

С. Мочерний розглядає регулювання як способи та механізми 

підпорядковувати об’єкт суб’єкту, як управлінську функцію забезпечення 

функціонування та розвитку явищ і процесів у межах передбачених 

величин [115]. Д. Веймер та Е. Вайнінг вважають регулювання додатковими 

правилами, що впливають на зміну вибору, який могли здійснити об’єкти 

регулювання за інших умов [55]. Зміст категорії «державне регулювання» 

розкривається через поєднання принципів, функцій, форм, методів і засобів 

регулювання об’єкта (галузей економіки) [389, с. 21–22]. 

О. Рябченко вбачає зміст державного регулювання в чітких, послідовних, 

однозначних законодавчих визначеннях, виконанні встановлених правових норм 

із реалізації стратегії розвитку ринкової економічної діяльності, спроможності 

державного гарантування дотримання конституційного права на підприємницьку 

діяльність, зменшенні механізмів державного впливу на підприємницьку 

діяльність, формуванні ефективного державного контролю [358, с. 82]. 

Методологічні аспекти характеризують державне регулювання як 
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поєднання принципів, форм, методів, що застосовуються в системі регулювання: 

безпосередньо інструмент регулювання, методологічна база розроблення 

управлінських рішень із досягнення цілей соціально-економічного розвитку 

країни, затвердження найкращого зі запропонованих варіантів і його 

реалізація [8, с. 28]. Виділяють такі основні причини для державного втручання 

[75, с. 36]: неможливість забезпечити досконалу конкуренцію; недосяжність для 

ринкових суб’єктів повної поінформованості та нездатність ринку досягти повної 

рівноваги; необхідність суспільного перерозподілу благ відповідно до факторів, 

непідконтрольних ринкові; відсутність розвинених різновидів ринків 

(ф’ючерсний, страховий); наявність зовнішніх факторів (екстерналій), які 

потребують компенсаційних заходів; функціонування сфер, що пов’язані зі 

створенням і споживанням суспільних благ (сфера оборони, фундаментальна 

наука тощо). 

Перспективний розвиток ДПП потребує розроблення відповідної 

державної політики, створення сприятливих умов для залучення інвестиційних 

ресурсів, розроблення законодавчого забезпечення використання різноманітних 

форм ДПП, формування механізмів державного регулювання зазначеної сфери. 

Держава відповідно до її сутності має функції, що випливають зі встановлених 

завдань та цілей. Від ефективності виконання функцій залежить, наскільки 

держава може досягати визначених цілей у певний історичний період. 

Враховуючи різний характер впливу на суспільні відносини, однією з базових 

функцій є регуляторна. Функція регулювання забезпечує розвиток суспільних 

відносин, що існують (економічних, соціальних, політичних, моральних). У 

процесі державного регулювання економіки використовуються різні механізми 

впливу суб’єктів регулювання на об’єкти регулювання для досягнення мети, що 

передбачає зміну стану об’єкта в мінливих умовах ринкового середовища. 

Враховуючи потребу в інфраструктурній розбудові, залученні інвестицій в 

економіку, важливим є формування дієвої системи державного регулювання, яка 

сприятиме розвитку ДПП в Україні. 

У ринковій економіці регулювання економічних систем повинне 
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забезпечувати оптимальний набір відповідностей щодо певної кількості 

індикаторів розвитку. Недоліки ринкового саморегулювання компенсує система 

державного регулювання економіки. О. Вінник наголошує, що орієнтація ринку в 

соціальному напрямі вирішується комплексно, враховуючи наявність важливих 

державних важелів та методів публічно-правового регулювання. Останні дають 

можливість досягти збалансованості приватних та публічних інтересів 

(забезпечення нейтралізації негативних проявів ринкових відносин та поведінки 

суб’єктів господарювання) [59; 62, c. 39]. 

В Енциклопедії державного управління зазначається, що у процесі 

державного регулювання економіки держава впливає на економічну систему з 

метою досягнути цілей встановленої економічної політики (стабільні ціни, 

високий ступінь зайнятості та зовнішньоекономічна рівновага з огляду на 

постійне економічне зростання) в умовах соціального ринкового господарства. 

Державне втручання забезпечує досягнення необхідних результатів діяльності 

відповідно до цілей, які визначені суспільством і стосуються окремих проблем 

або певних галузей економіки за допомогою встановлення загальних меж 

господарювання та прямих і непрямих інструментів [119, с. 153]. 

У науковій літературі існують різні підходи до визначень поняття 

«державне регулювання». На думку А. Кваші, державне регулювання економіки є 

системою відносин уряду з економічними агентами з метою впливу держави на 

процеси в економіці, що виявляється в поєднанні фінансово-економічних, 

організаційно-адміністративних, інституційно-правових та соціально-

психологічних методів та інструментів, за допомогою яких держава здійснює 

різнорівневу економічну діяльність [147, c. 13]. В. Адамовська визначає державне 

регулювання економіки як цілеспрямований вплив держави (сукупністю форм і 

методів) на розвиток суспільного способу виробництва (у т. ч. продуктивних сил, 

техніко-економічних, організаційно-економічних та соціально-економічних 

відносин) для його стабілізації та пристосування до мінливих умов [2]. Державне 

регулювання економіки реалізується в комплексі заходів держави, які спрямовано 

скеровують поведінку суб’єктів господарювання для досягнення поставлених 
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органами державної влади цілей (економічний розвиток, повна зайнятість, 

економічна ефективність; стабільний рівень цін, справедливий розподіл доходів 

та ін.) [393, с. 17–18]. 

Процедура вибудовування та здійснення державного регулювання містить 

такі процеси [155, с. 20–31]: визначення цілей державного розвитку у відповідній 

державній політиці та корегування досягнення цілей на основі прийняття 

державно-управлінських рішень, які втілюються в конкретних механізмах 

державного регулювання (адміністративних, правових, економічних, політичних, 

соціально-психологічних, морально-етичних, комплексних тощо); здійснення 

суб’єктом регулювання за допомогою механізмів потрібної дії на об’єкти 

державного управління (сфери, галузі, сектори економіки); відповідна зміна 

об’єктів під здійснюваним на них впливом у напрямі досягнення мети державної 

політики.  

Стосовно регламентування господарської діяльності, то в нормативно-

правових документах зазначені питання також висвітлено. Ст. 5 ГКУ визначає, 

що правовий господарський порядок в Україні формується шляхом об’єднання 

ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та 

державного регулювання макроекономічних процесів. У сфері господарювання 

держава здійснює довгострокову (стратегічну) та поточну соціальну й 

економічну політику (структурно-галузеву, інвестиційну, цінову, 

антимонопольну, бюджетну, податкову, валютну, зовнішньоекономічну та ін.), 

спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб’єктів 

господарювання і споживачів, населення в цілому. Основні засоби державного 

регуляторного впливу виявляють себе у вигляді державного замовлення; видання 

ліцензій, патентів і квот; технічного регулювання; нормування та лімітування; 

цінового і тарифного регулювання; надання пільг (інвестиційних, податкових та 

ін.); дотування, компенсації, субсидування [74].  

У процесі державного регулювання розвитку ДПП відбувається дія 

суб’єкта регулювання на об’єкт шляхом застосування відповідних механізмів. 

Суб’єктний склад органів державного регулювання розвитку ДПП включає 
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Президента України, КМУ, Верховну Раду України, центральні або місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи судової 

влади. Відповідно до Конституції України (ст. 116) [153], КМУ здійснює 

повноваження щодо забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної 

та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, 

соціального захисту, освіти, науки і культури, екологічної безпеки і 

природокористування; розробляє та реалізує загальнодержавні програми в 

економічній, науково-технічній, соціальній та культурній сферах розвитку 

України; забезпечує рівні умови розвитку різних форм власності; управляє 

об’єктами державної власності. Загалом вищезазначені напрями політики мають 

безпосереднє відношення до розвитку ДПП. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (з 02.09.2019 р. – 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

(Мінекономіки)) є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, який відповідно до Положення про Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України [272] формує та реалізує політику у 

сфері ДПП; реалізує контрольні функції: моніторить ефективність роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП та 

організовує перевірку виконання угод ДПП; моніторить, узагальнює та 

оприлюднює результати здійснення ДПП; слідкує за дотриманням законодавчих 

вимог у сфері ДПП; обліковує угоди, укладені в рамках ДПП [166]. Водночас 

Мінекономіки виконує функції держави щодо питань, які безпосередньо 

впливають на розвиток ДПП: формує та реалізує державну політику соціального-

економічного розвитку; державну політику у сфері інвестицій; розвитку 

підприємництва; бере участь у формуванні та реалізації державної регіональної 

політики. 

З аналізу повноважень КМУ, Мінекономіки, бачимо, що, окрім 

повноважень безпосередньо з формування та реалізації політики ДПП, суб’єкти 

державного управління виконують повноваження щодо регулювання діяльності, 

що пов’язана з розвитком ДПП (інвестиції, розвиток підприємництва, 
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регіональний розвиток, регуляторна політика та ін.). 

Питання створення умов для підготовки сучасних проєктів ДПП шляхом 

реалізації діяльності Агенції з питань підтримки ДПП було відтерміновано, але 

потребує якнайшвидшої активізації у 2020 р. Середньостроковий план 

пріоритетних дій Уряду до 2020 р. [304] передбачив залучення приватних 

інвестицій у галузь транспорту через створення ринкових умов для 

функціонування транспортної інфраструктури, задіяння механізмів ДПП, та 

впорядкування видатків держави на розвиток інфраструктури. Щоб створити 

умови для надходження інвестицій у промисловість і модернізації 

інфраструктури, запропоновано розвивати інфраструктурні проєкти, додатково 

захистити права інвесторів та розвивати механізми ДПП. Необхідним є внесення 

змін до Закону України «Про державно-приватне партнерство» [287] щодо 

створення достатньо дієвих механізмів співпраці між державними та приватними 

партнерами. 

Розпочато роботу з упровадження світового досвіду у процесі підготовки 

та виконання проєктів ДПП (удосконалення порядку проведення конкурсу з 

визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо державних об’єктів, 

упровадження нових підходів до проведення аналізу ефективності здійснення 

ДПП). Для покращання інвестиційного клімату в державі передбачається 

залучати приватних інвесторів на умовах ДПП; використовувати різні форми 

ДПП для розбудови інфраструктури та надання суспільних послуг у сфері 

транспорту, охорони здоров’я, енергетики, тепло- і водопостачання; 

дерегулювати інвестиційний процес в Україні (спрощення валютного 

регулювання, введення та виведення капіталу, реєстрація та функціонування 

іноземних представництв); формувати механізми залучення приватних 

інвестицій вітчизняних джерел у розвиток інновацій, використовуючи інститути 

спільного інвестування на основі створення венчурних фондів фінансування 

інноваційних проєктів [304]. 

Аналізуючи законодавство України, можна виділити низку правових актів, 

спрямованих на розбудову інфраструктури країни, залучення інвестицій, 
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досягнення цілей сталого розвитку. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних 

доріг» [284] дасть можливість створити умови для залучення інвестиційних 

ресурсів для будівництва та експлуатації автомобільних доріг державного 

значення шляхом концесійних угод. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних 

інвестицій» [283] матиме позитивні наслідки привабливими інвестиційними 

умовами для іноземних інвесторів. Національна транспортна стратегія України 

на період до 2030 р. [331] визначила пріоритетні напрями формування політики у 

сфері транспорту та ефективного управління державними суб’єктами влади, 

основні цільові орієнтири розвитку транспортної інфраструктури на період до 

2030 р., що надасть можливість для ширшого використання моделей ДПП. 

Таким чином, вітчизняне законодавство поступово формує політику у 

сфері розвитку ДПП, сфері інвестицій, розбудови інфраструктури та ін. У свою 

чергу, законодавчі механізми створюють розширений інструментарій, який 

забезпечує можливість суб’єктам владних повноважень здійснювати державне 

регулювання розвитком ДПП та сфер, що безпосередньо впливають на 

ефективну реалізацію проєктів ДПП. На жаль, розвиток ДПП в Україні 

обмежують неповною мірою розвинуте інституційне та нормативно-законодавче 

забезпечення, відсутність висококваліфікованих фахівців у сфері ДПП, 

недостатня динамічність механізмів державного регулювання економічних 

процесів у країні, низька конкурентоспроможність територій, недостатня 

захищеність інвестора, корупційний складник у процесі реалізації проєктів ДПП. 

Отже, за результатом дослідження окремих аспектів державного 

регулювання розвитку ДПП [168] можна визначити, що державне регулювання 

розвитку ДПП є багатоаспектним процесом керованого впливу суб’єктів 

державного регулювання на об’єкти регулювання шляхом реалізації функцій 

регулювання, використання комплексного механізму управління (регулювання), 

форм, методів, засобів, інструментів, що передбачає обмеження, протекціонізм, 

встановлення певного балансу чи дисбалансу в межах утвердженої соціально-

https://www.ukrinform.ua/tag-dorogi
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економічної політики для досягнення цілей суспільства та держави (економічний 

та соціальний розвиток, досягнення глобальної конкурентоспроможності країни, 

стабільність цінової політики, розвиток підприємництва, розбудова 

інфраструктури та соціальної сфери, розвиток регіонів, надання соціально 

важливих послуг, розвиток сфери ДПП). Вплив державного регулювання на 

розвиток ДПП передбачає обов’язкове регулювання економічних процесів та 

сфер, які прямо чи опосередковано впливають на політику розвитку сфери ДПП. 

У подальшому розгляньмо особливості механізмів, що входять до комплексного 

механізму державного регулювання розвитку ДПП, та ролі їх у загальному 

процесі. 

Подальший розвиток ДПП потребує зважених підходів з боку держави, що 

передбачає вдосконалення механізмів державного регулювання. Нагальна 

потреба в залученні інвестицій, розвитку регіонів, розбудові інфраструктури в 

країні потребує відповідних регуляторних дій. Враховуючи, що в результаті 

реалізації проєктів ДПП вирішуються соціально важливі питання, завданням 

державного регулювання розвитку ДПП є визначення мети, стратегічних цілей, 

засобів, механізмів та інструментарію реалізації державної економічної політики. 

У контексті дискусії щодо вивчення механізмів державного регулювання, 

визначення суб’єктів та об’єктів регуляторної діяльності, функцій державного 

регулювання, особливостей окремих механізмів, засобів, методів та інструментів 

державного регулювання існують різні погляди науковців на підходи до 

досліджень особливостей механізмів державного регулювання розвитку ДПП, 

окремих галузей та сфер суспільної діяльності, яку безпосередньо пов’язано з 

реалізацією інфраструктурних проєктів із використанням цього виду договірних 

відносин. 

Реалізуючи економічну політику, держава постійно виконує певну 

взаємопоєднану множину управлінських функцій, серед яких істотну роль 

відіграє регулювальна функція. У середовищі ринкового саморегулювання 

відбуваються постійні зміни, що можуть призводити до створення диспропорцій, 

нерівномірностей, дисбалансів у досягненні приватної мети окремими 
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суб’єктами господарської діяльності, невідповідного забезпечення реалізації 

соціальних та публічних інтересів. Таким чином, ринкові механізми, які 

засновано на законах економіки (адекватність виробничих відносин, рівень і 

характер продуктивних сил, попит і пропозиція та ін.), в економічному житті 

країни поєднуються з механізмами державного регулювання [127].  

Маючи на меті збалансувати приватні та публічні інтереси в межах країни, 

керуючися політикою розвитку всіх сфер діяльності на основі соціальних 

орієнтирів, держава здійснює процес регулювання, що дає можливість рухатися в 

напрямі досягнення встановлених цілей. Мету державного регулювання 

економіки може бути визначено як забезпечення сталого розвитку економіки в 

Україні, соціальної стабільності, високого рівня глобальної 

конкурентоспроможності. Основні завдання державного регулювання економіки: 

стабільний економічний розвиток; повна та продуктивна зайнятість трудових 

ресурсів; економічна ефективність; інституційний розвиток [412, c. 107]. 

У процесі реалізації інвестиційних проєктів ДПП держава виступає 

суб’єктом господарської діяльності, що співпрацює з приватним партнером. 

Одночасно держава реалізує владні повноваження, регулюючи економічну 

діяльність. Це вимагає пошуку балансу між приватними і суспільними 

інтересами в межах здійснення ДПП. Владні повноваження засновано як на 

санкціях, обмеженнях, так і на державній підтримці. Заходи державної підтримки 

та стимулювання ДПП є дією повноважень держави у регуляторній площині. 

Державна підтримка може істотно підвищити привабливість проєкту ДПП або 

стати важливим чинником залучення інвестора до співпраці, що в цілому 

забезпечить баланс державного та приватного інтересу. Таким чином, держава 

може вимагати встановлення державно регульованих цін на товари, послуги, 

роботи приватного партнера на створюваних об’єктах суспільного значення [24]. 

Регулюючи підприємницьку діяльність, держава захищає публічні та 

приватні інтереси, забезпечуючи сприятливе конкурентне середовище, свободу 

економічної діяльності, стимулюючи підприємницьку активність. Забезпечення 

оптимального балансу державних і приватних інтересів, регулювання та дозвіл, 
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імперативні та диспозитивні економічні основи є ступенем втручання держави в 

економічні відносини [46, с. 140]. Держава встановлює відповідні межі реалізації 

інтересів підприємців та межі свого втручання в діяльність підприємницької 

сфери, регулюючи кредитно-фінансову, інвестиційну, інфраструктурну політику, 

створюючи інституційне середовище. 

У процесі державного регулювання стабілізується соціально-економічний 

стан держави та формуються чинники економічного зростання за рахунок певних 

дій [273]. До вищевказаних дій ми можемо віднести реалізацію функцій держави 

шляхом застосування механізмів державного регулювання розвитку ДПП. Кожна 

функція державного регулювання повинна мати відповідний механізм її 

реалізації [340]. Таким чином, реалізацію відповідних функцій повинні 

забезпечувати ефективні механізми регулювання. 

Ураховуючи, що методологічно державне регулювання економіки 

засновано на підходах, принципах та логіці управління соціально-економічним 

розвитком країни, структура механізму державного регулювання повинна 

включати принципи, що сприятимуть ефективному його 

функціонуванню [412, c. 107]. В основу принципів державного регулювання сфер 

економіки покладено: наукову обґрунтованість; погодження інтересів, 

системність, цілеспрямованість, пріоритетність; комплексність; адаптивність; 

мінімальну достатність; ефективність [93, с. 33]. Складний механізм державного 

регулювання поєднує в собі різні елементи: економічні, мотиваційні, 

організаційні, політичні та правові. Регулювання корегує роботу системи 

(елементів системи), маючи на меті досягнення системою (елементами системи) 

стану, що забезпечує її діяльність відповідно до визначених характеристик. 

Зазначений вид діяльності розуміється як процес регуляції з метою отримання 

необхідного рівня взаємодії та злагодженості окремих частин [14, с. 53]. 

Механізми державного регулювання є процесом (у межах функціонування 

системи чи підсистеми) взаємодії суб’єкта з об’єктом, що врегульовує 

суперечності явища чи процесу в державному управлінні, послідовно реалізуючи 

дії, що спираються на основоположні принципи, цільову орієнтацію, 
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функціональну діяльність із використанням відповідних їй форм і методів 

регулювання [152]. Механізми державного регулювання розглядаються як спосіб 

дій суб’єкта регулювання на основі базових принципів та функцій, що 

реалізуються з використанням відповідних форм, методів і засобів ефективного 

функціонування системи державного регулювання для досягнення поставленої 

мети та розв’язання суперечностей [208]. 

Процес впливу суб’єкта регулювання на об’єкт потребує визначення 

суб’єктного та об’єктного складу, окреслення стратегічної мети, цілей та 

принципів державного регулювання сфери розвитку ДПП в Україні в межах 

єдиної системи (рис. 2.1). Процес регуляторної діяльності передбачає реалізацію 

владних загальних та спеціальних функцій уповноважених державних органів на 

основі принципів, що віддзеркалюють наукові підходи до особливостей 

формування механізмів державного регулювання розвитку ДПП. У результаті 

впливу організаційного, адміністративного, економічного, правового, 

інформаційного та інших механізмів (у складі комплексного механізму) на 

керований об’єкт останній переходить в інший стан відповідно до встановлених 

цільових орієнтирів. Використовуючи зворотний зв’язок, суб’єкт регулювання 

контролює результати свого впливу на основі отриманих показників. 

Принциповим є дослідження природи і сутності кожного з механізмів 

державного регулювання розвитку ДПП. Зважаючи на відсутність єдиного 

розуміння серед науковців щодо домінування якогось окремого механізму чи 

визначення одних механізмів елементом інших, на нашу думку, у системі 

державного регулювання слід розглядати комплексний механізм, елементами 

якого є окремі функціональні механізми. У процесі здійснення державного 

регулювання розвитку ДПП механізми мають тісний зв’язок між собою, 

враховуючи їхню складну комплексну природу, отже й використання 

інструментів, методів та засобів може мати адміністративний, правовий, 

економічний та інший характер. Реалізація механізму передбачає визначення, 

аналіз і розроблення напрямів, умов і методів регулювання [47, c. 42].  
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Рис. 2.1. Система державного регулювання розвитку ДПП [168]

Суб’єкти державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства (органи державної влади) 

Стратегічна мета: формування сприятливих умов для соціально-економічного зростання та підвищення глобальної 
конкурентоспроможності держави шляхом забезпечення розвитку ДПП на основі суспільних інтересів 

Цілі: 
- розвиток інституційного середовища для забезпечення управління розвитком ДПП; 
- формування та удосконалення нормативно-правових актів та методологічного інструментарію; 
- формування стратегічних та тактичних планів інфраструктурної розбудови, в т. ч. на регіональному рівні; 
- формування інвестиційної, фінансово-кредитної, податкової політики, направленої на розвиток ДПП; 
- забезпечення відкритості, прозорості та поінформованості заінтересованих сторін щодо процесів реалізації проектів ДПП; 
- кадрове забезпечення системи управління проектами ДПП (на рівні державних та приватних партнерів) на основі формування 
відповідних освітніх програм навчання та підвищення кваліфікації. 

Принципи: 
- загальні: науковість; узгодження інтересів, системності, цілеспрямованості, достатності, пріоритетності; комплексності; прозорості, 
адаптації; мінімальної достатності; ефективності; 
- спеціальні: рівність партнерів перед законом; заборона дискримінації прав партнерів; незмінність протягом строку дії договору, 
цільового призначення та форми власності об'єктів; визнання партнерами прав і обов'язків укладених угод; справедливий розподіл між 
партнерами ризиків та відповідальності; інноваційність; співпраця; довгостроковість; суспільна орієнтованість; інтегрованість; безпека 
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Механізм державного регулювання розвитку ДПП є сукупністю 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 дефіциту, розбудова інфраструктури, надання 

суспільних послуг та ін.) та державною політикою у сфері розвитку ДПП. 

Механізм державного регулювання як спосіб передачі управлінських рішень 

передбачає наявність відповідних методів, інструментів та засобів впливу на 

керований об’єкт для отримання необхідного, визначеного суб’єктом управління, 

стану.  

Адміністративний механізм забезпечує реалізацію державного впливу на 

об’єкт регулювання на основі особливостей елементів суб’єктного (органи влади, 

інститути громадянського суспільства) та об’єктного (розвиток ДПП) складу 

системи управління (регулювання), цільових орієнтирів, адміністративних 

інструментів та методів, закріплених у функціональних можливостях, 

організаційних структурах, а також встановлення їхнього функціонування. 

Правовий механізм державного регулювання – це 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, що має на меті розв’язання 

певних суперечностей та проблем, реалізуючи правову можливість 

функціонування сфери ДПП. В правовому механізмі державного регулювання 

поєднання публічних інституцій (органи влади, інститути громадянського 

суспільства) розв’язують суперечності, що виникають, долають чи випереджають 

суспільні проблеми, діючи в межах затверджених державою норм конституції та 
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права. Зазначені методи регулювання побудовано на сукупності способів у праві, 

які держава застосовує, аби забезпечити регуляторний вплив норм права [151]. 

Економічний механізм є механізмом 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. 

Слід підкреслити, що механізми державного регулювання повинні 

забезпечувати можливість безперервного та дієвого регулювання та забезпечення 

функцій регулювання за рахунок застосування засобів, способів, форм та 

інструментів у системі розвитку ДПП в Україні (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 
Забезпечення механізмами державного регулювання основних функцій 

Механізм 
 

Функції механізму Реалізація регуляторного впливу 

1 2 3 
Правовий Координаційна, 

інтеграційна, 
стабілізаційна, 
обмежувальна 

Забезпечення встановленого порядку відносин, 
руху до цінностей, що існують, задоволення 
інтересів суб’єктів за рахунок засобів (норм, 
зобов’язань, рішень правових актів), способів 
(дозволів, примусів, заборон) та форм 
(виконання, додержання, використання) 

Економічний Стимулювальна, 
забезпечувальна, 
планувальна, 
мотиваційна 

Реалізація необхідного впливу на економічні 
відносини та процеси за рахунок засобів 
(податкові, монетарні, фінансові), способів 
(адаптаційні, антикризові, інноваційні), форм 
(бюджетування, лімітування, замовлення, 
субвенції), інструментів (планування, 
стимулювання, страхування, інвестування, 
стандартизація) 

Організаційний Організаційна, 
координаційна, 
мотиваційна, 
контрольна, 
планувальна 

Формування взаємозалежної та 
взаємозумовленої системи керованого 
функціонування окремих елементів (структур) 
для досягнення встановлених цілей та 
запланованих результатів шляхом використання 
засобів (вплив, розпорядження, ідеологія, 
психологія, влада, стимулювання), форм 
(узгодження, приписи, регламентування), 
інструментів (правила, нормативи, стандарти, 
структурування, підпорядкування 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 

Адміністративний Контрольна, 
корегувальна, 
мотиваційна, 
розпоряджувальна 

Забезпечення впливу суб’єкта регулювання на 
об’єкт за рахунок встановлення повноважень, 
підпорядкованості, особливостей суб’єктного 
складу, цілей шляхом застосування форм 
(накази, розпорядження, вимоги, приписи, 
рекомендації), засобів (правові, економічні, 
організаційні, примусові) та інструментів 
(сертифікація, стандартизація, регламентація, 
інструктування, аудит) 

Інформаційний Комунікаційна, 
контрольна, 
аналітична, 
дослідна 

Забезпечення взаємодії суб’єктів та об’єктів, 
досягнення дієвості комунікативного обміну, 
реалізація відкритості, інформаційного 
наповнення, науково-аналітичне базування 
прийняття управлінських рішень, що 
досягається засобами (надання електронних 
державних послуг, оприлюднення інформації на 
сайтах органів державної влади), формами 
(повідомлення, оприлюднення, статистична 
інформація, аналітика, бази даних) та 
інструментами (електронне врядування, 
державний маркетинг, соціологічні 
дослідження, анкетування) 

Джерело: розроблене автором. 

 

Політику держави в такому разі спрямовано в цілому на розвиток ДПП, але 

всебічне регулювання вказаного процесу обов’язково включає реалізацію 

політики держави в інших сферах, які пов’язано з реалізацією інфраструктурних 

проєктів на основі цього виду договірних відносин. Таким чином, можна дійти 

висновку, що дія суб’єкта державного регулювання розвитку ДПП на керований 

об’єкт відбувається за рахунок комплексного механізму, що складається з 

сукупності функціональних механізмів (організаційний, адміністративний, 

економічний, правовий та ін.), що реалізують відповідні функції владних 

повноважень, побудовані на загальних та спеціальних принципах, забезпечують 

досягнення мети та цілей регуляторної діяльності за допомогою необхідних 

методів, інструментів, засобів на основі політики відповідно до стану ринкового 

середовища [178]. 

На нашу думку, складовими елементами механізму державного 

регулювання розвитку ДПП, шляхом яких здійснюється процес впливу на об’єкт 
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регулювання, є методи, інструменти, засоби на основі політики (рис. 2.2). У 

якості методів державного регулювання застосовують загальні (прямого 

адміністративного і непрямого регуляторного впливу з боку органів державної 

влади на відповідний об’єкт регулювання) та спеціальні (адміністративні, 

економічні, соціально-політичні, морально-етичні, науково-аналітичні тощо) [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Складові елементи комплексного механізму державного 

регулювання розвитку ДПП 

Джерело: розроблене автором 

 

У технології реалізації завдань державного регулювання розвитку ДПП 

запропонована структура та наповнення елементів системи державного 

регулювання економічних процесів дає можливість у подальшому уточнювати 

склад суб’єктів та об’єктів регулювання, корегувати мету та цілі, доповнювати 

принципи, розширювати способи дії механізмів (методи, інструменти, засоби, 

політику). Загалом на основі розуміння теоретичних аспектів дії механізмів 

державного регулювання доцільно планувати та корегувати подальші практичні 

кроки щодо формування тактичних та стратегічних напрямів розвитку ДПП в 

Україні. 

На нашу думку, процес державного регулювання розвитку ДПП має певні 

Комплексний 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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прогалини, 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. Виходячи з необхідності задіяти функції планування та мотивації, 

процес розвитку ДПП необхідно посилити: 

- на етапі реалізації функцій планування: аналіз необхідності реалізації 

масштабних проєктів ДПП у системоутворювальних секторах економіки, потреб 

сучасної інфраструктури для надання суспільних послуг з урахуванням 

бюджетних ресурсів співвиконання відповідних проєктів на державному, 

регіональному та місцевому рівнях; формування стратегічних документів 

державного, регіонального та місцевого рівня, які передбачають на 

середньострокову перспективу реалізацію попередньо визначених проєктів ДПП 

та затвердження в бюджеті відповідного рівня необхідного фінансування з боку 

державного партнера; 

- на етапі реалізації функцій мотивації: поширення інформації щодо 

потенційних проєктів ДПП; позиціювання та брендинг території; створення 

прозорості та спрощеності процедур відбору приватного партнера, у т. ч. за 

рахунок упровадження електронних державних сервісів; забезпечення державних 

гарантій реалізації проєкту; податкові преференції; доступ українських суб’єктів 

(учасників угод про ДПП) до закордонних фінансових інституцій; 

-на етапі реалізації функцій контролю: можливість реалізації контрольних 

процедур із боку громадянського суспільства, що передбачає моніторинг 

реалізації проєктів ДПП та наслідків, пов’язаних із реалізацією проєктів; 

оприлюднення результатів діяльності суб’єктів, які функціонують на основі 

ДПП. 

Стосовно здійснення процесу державного регулювання розвитку ДПП 

маємо відмітити, що слід відходити від «вузького» бачення політики розвитку 

лише одного сектору (ДПП) та поступово переходити до моделей на основі 

стратегічного планування, що включає комплексне формування необхідних 
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параметрів та упровадження інвестиційної; податкової; регіональної; бюджетної; 

кредитної; конкурентної; соціальної; інфраструктурної політик. Зазначений 

підхід дасть можливість не точкового впливу на окремі проєкти ДПП, а 

інституційної зміни всього середовища, необхідного для змін як в окремих 

секторах діяльності, так і держави в цілому на основі упровадження ДПП як 

перспективного інструменту модернізації економічної та соціальної сфер. 

Крім того, доцільним є оптимальне вдосконалення організаційно-

адміністративного, організаційного-правового, організаційно-економічного та 

інших механізмів державного регулювання сфери ДПП в межах комплексного 

механізму на основі встановлених принципів, визначеної загальної мети та цілей 

і в такий спосіб, щоб досягти ефективного розвитку ДПП. 

 

2.2. Підходи до забезпечення реалізації ДПП в окремих сферах 

господарювання 

 

Як було визначено вище, процеси розв’язання соціально-економічних 

проблем за рахунок механізмів ДПП є досить поширеними. Можливість 

застосовувати потенційні можливості приватного сектору можна використати в 

багатьох сферах економічної, господарської та гуманітарної сфер. Але будь-яка 

сфера діяльності має свої, притаманні лише їй особливості, які потрібно 

враховувати під час планування проєктів ДПП. Поступовий розвиток 

застосування таких проєктів у відповідних сферах діяльності в подальшому 

передбачає унормування шляхом розроблення методичних матеріалів для 

фахівців, яких уповноважено на прийняття управлінських рішень щодо реалізації 

проєктів на основі моделей цього виду договірних відносин. 

Як одна з ключових сфер соціального розвитку система охорони здоров’я 

знаходиться в постійній адаптації до змін. Зростання соціальних показників 

(рівень смертності, рівень народжуваності, тривалість життя та ін.) спирається на 

загальне підвищення економічного зростання, покращання рівня життя, 

доступності та якості медичного обслуговування, посилення екологічних 
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стандартів. Поряд із цим з’являються прояви впливу кліматичних змін, 

забруднення навколишнього середовища, поява нових небезпечних хвороб, 

виникнення пандемій. Багато країн, що розвиваються, стикаються з проблемами 

забезпечення якісними джерелами води та необхідним рівнем харчування, із 

хворобами, пов’язаними з низьким рівнем життя. Питання, що перебувають у 

площині забезпечення належного рівня охорони здоров’я, виходять на рівень 

національної безпеки. Економічне зростання значною мірою залежить від 

формування та забезпечення здоров’я нації та трудових ресурсів. Існує думка, що 

окремо ані приватний, ані державний сектор не в змозі реагувати повною мірою 

на об’єктивно наявні соціальні виклики, що виникають унаслідок збільшення 

відсотка осіб похилого віку, зростання кількості хронічних хвороб, підвищення 

потреб у сучасних методах лікування, високотехнологічному обладнанні та 

дефіциту кваліфікованого персоналу у сфері охорони здоров’я. Ситуація 

погіршується недостатністю фінансових ресурсів, застарілістю інфраструктури, 

нерівномірністю доступу до належного медичного обслуговування. 

Оскільки сектор охорони здоров’я є одним з основних споживачів значної 

частини бюджету в країні, то особливої уваги приділяється його ефективності й 

витратам. Щорічно величезні суми грошей витрачаються на будівлі, 

обслуговування та реконструкцію медичних закладів по всьому світові, але 

очікуваних вигід від таких витрат вдається досягти не завжди. Зобов’язання щодо 

фінансування в державному секторі, а також збільшення витрат викликають 

необхідність скорочення надходжень до медичних закладів із державного сектору 

[644]. Вищевказані чинники стають причиною того, що держава застосовує різні 

підходи до вирішення проблем, а також різні способи обмеження витрат, 

залучення капіталу та досягнення більш високих результатів у галузі охорони 

здоров’я, у т. ч. активізуючи участь приватного сектору в наданні послуг, а також 

фінансування зазначеного сектору [448].  

Пошуки нових моделей забезпечення медичних послуг привели до 

застосування у сфері охорони здоров’я механізмів ДПП. Моделі цього виду 

ділового співробітництва нині розроблено для забезпечення програм охорони 
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здоров’я країн із різним рівнем економічного розвитку, і ці моделі ефективно 

використовуються протягом останніх двох десятиліть. 

Останнім часом партнерства стали центральним елементом зусиль щодо 

поліпшення результатів забезпечення охорони здоров’я, що пов’язано з 

побудовою глобальної допомоги, створенням нових механізмів допомоги та 

партнерськими відносинами, завданням яких є досягнення конкретних цільових 

показників боротьби з хворобами [457]. 

Традиційна роль державних органів полягає в розвитку охорони здоров’я і 

соціального забезпечення через некомерційні організації, у той час як приватні 

установи прагнуть збільшити прибуток, але з менш ризикованими показниками 

[540]. Ініціативи в галузі державного і приватного секторів часто призначено для 

виконання цілей політики охорони здоров’я: розширення доступу, заохочення 

справедливості, скорочення операційних витрат, зниження тягаря уряду в наданні 

послуг, усунення дисбалансу між державним і приватним секторами (наприклад, 

у секторі персоналу і доступності ресурсів) [572, с. 508].  

Важливими факторами в підтриманні успішних і стійких ДПП називають: 

надійність, технологічний потенціал, зосередженість на пацієнтах, 

компетентність, гнучкість [436]. Основні напрями стратегій розроблення й 

реалізації ДПП у секторі охорони здоров’я подано в табл. 2.2. 

ДПП в галузі охорони здоров’я є функціональним методом співпраці, 

інноваційним підходом до фінансування суспільних проєктів, що дозволяє 

забезпечувати створення робочих місць і якість реалізації ситуації, коли 

державний сектор, приватний сектор і пацієнт завжди виграють [454]. ДПП може 

застосовуватися в царині розроблення ліків, з метою покращання надання послуг 

і розширення доступу до медичних послуг, у наукових дослідженнях у сфері 

охорони здоров’я тощо.  

Дослідження щодо факторів успіху для проєктів ДПП [379] виокремлює 

п’ять факторів, що є важливими в реалізації таких проектів, а саме: добре 

(належне) управління; зобов’язання і відповідальність державного і приватного 

секторів; сприятливе правове поле; обґрунтована економічна політика; 
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розвинений фінансовий ринок. До важливих факторів успіху ДПП належать 

регулювання, прозорість, чітке політичне керівництво і зрозумілість оперативних 

процедур і обов’язків, належні механізми оцінювання, стійка фінансова 

підтримка. Потенційні витрати на ДПП (збільшення державних фінансових 

зобов’язань у результаті скорочень контрактів і субсидій; час і ресурси, витрачені 

на регулювання й моніторинг діяльності приватних некомерційних і неурядових 

партнерів приватного сектору) повинно мінімізовувати [572, с. 511–512]. 

 

Таблиця 2.2 

Основні напрями стратегій розроблення й реалізації ДПП в наданні 

лікарняних послуг [644] 
Напрям Зміст 

Зміни в політиці й 

законодавстві 

Стабільність у державній політиці; поліпшення й удосконалення 

страхової діяльності; конкурентне ціноутворення; баланс між 

ціною і якістю; реформування й актуалізація тарифної політики 

Соціально-культурні 

зміни 

Зміни в культурі та громадській думці, підвищення довіри 

громадян; координація між урядом і парламентом; ставлення уряду 

до приватного сектору; підтримка партнерства з приватним 

сектором особами, яких уповноважено приймати рішення 

Удосконалення 

механізмів і 

процесів, що існують 

Створення єдиного суб’єкта для управління відносинами з 

приватним сектором; прозорість і належне управління структурами, 

що існують; розроблення справедливого і прозорого договору 

відповідно до проєкту; скорочення державних органів 

Фінансування та 

капітальне 

будівництво 

Встановлення умов для залучення інвесторів; стимули для участі 

інвесторів; урядові гарантії на придбання послуги і вигоди 

інвесторів 

 

Партнерство державного і приватного секторів у сфері охорони здоров’я 

поліпшує якість послуг та ефективність їх, що є важливим показником. Д. Барр у 

своїй роботі [446] пропонує враховувати під час оцінювання ефективності ДПП 

як засобу поліпшення здоров’я в усьому світі такі основні аспекти: зв’язок між 
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державним і приватним секторами; характер партнерства між учасниками; 

фінансові механізми проєкту ДПП; політику уряду, прийняту з метою сприяння 

партнерським зусиллям; ідентифікацію та кількісне оцінювання результатів 

ДПП; оцінювання питань справедливості; визначення потенційної слабкості 

аналізу. 

Проєкти ДПП в даний час використовуються в секторі охорони здоров’я не 

тільки для створення інфраструктури, але і для надання тієї чи іншої послуги 

(наприклад, схем управління енергією, системи інформаційних технологій, 

громадського харчування, інтегрованої системи управління) [451]. 

Особливо нагальною потреба в забезпеченні охорони здоров’я виявляється 

на рівні громади, де основоположним принципом є забезпечення спроможності 

громад, покращання характеристик якості життя на місцевому рівні, реалізація 

концепції сталого розвитку інклюзивним шляхом. Це, своєю чергою, передбачає 

ефективне використання наявних ресурсів різних форм власності. Процес 

децентралізації повинен відбуватися із залученням бізнес-середовища на основі 

розуміння стратегічних цілей територіального розвитку, фінансового складника 

та системи надання послуг. 

Слід зазначити, що реалізація проєктів ДПП у секторі охорони здоров’я 

має багато ризиків, не всі проєкти досягають успішного завершення та 

передбачуваної ефективності. ДПП стикаються зі значними труднощами і 

проблемами, такими як конфлікт інтересів; корупція; питання, що стосуються 

підзвітності; відсутність чітких ролей і обов’язків партнерів; недостатній 

моніторинг ефективності; недостатній контроль вибору партнерів; відсутність 

прозорості у процесах прийняття рішень [461]. 

Загалом держава поділяє бачення своєї відповідальності щодо прийняття 

рішень, які формують надання широкого спектра якісних медичних послуг 

різним категоріям громадян. Новітні підходи повинні забезпечувати посилені 

зв’язки між приватними та державними партнерами, які формуватимуть 

необхідні потреби та витрати щодо охорони здоров’я при відповідному 

державному контролі та наглядових функціях. Подальша реалізація проєктів у 
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секторі охорони здоров’я передбачає налагодження спільної роботи між 

державним сектором і приватними партнерами (забудовниками, фінансовими 

інституціями, обслуговуючими організаціями, приватними медичними 

закладами, науково-дослідними організаціями), що дає можливість отримати 

необхідні результати та вигоди від важливих соціальних проєктів для всіх 

залучених сторін. Модель ДПП має значний потенціал, який у поєднанні з 

виваженою політикою держави може надати можливість формувати додаткову 

медичну спеціалізовану інфраструктуру, підвищувати якість надання послуг у 

секторі охорони здоров’я, розробляти сучасну медичну продукцію та 

розширювати доступ населення до широкого асортименту медичних 

послуг [160]. 

Таким чином, можна зазначити, що можливості держави щодо надання 

якісних послуг у сфері охорони здоров’я не в повному обсязі можуть 

задовольнити сучасні потреби суспільства. Одним із напрямів поліпшення 

ситуації, що склалася, є залучення в сектор охорони здоров’я приватного 

власника. У процесі реалізації проєктів, особливого значення набувають належна 

система управління, чинна нормативно-правова база, стабільність державної 

політики, баланс між ціною та якістю в секторі охорони здоров’я. Безперечно 

важливим є питання створення умов, державних гарантій та стимулів для участі 

інвесторів у відповідних проєктах. У процесі реалізації можуть застосовуватися 

різні моделі ДПП: послуги аутсорсингу (приватний партнер надає клінічні й 

неклінічні послуги); модель «Будівництво-володіння-експлуатація»; управління 

приватною часткою в державній лікарні та ін. Важливо в подальшому 

продовжити опрацьовувати питання щодо мотивації приватних установ 

розширювати доступність медичних послуг у межах моделей ДПП, розробляти 

чіткі визначення ролей та обов’язків партнерів під час реалізації проєктів ДПП, 

проводити моніторинг ефективності проєктів та мінімізувати вплив корупційних 

чинників. 

Обмеженість природних ресурсів у світі створює відповідні проблеми 

щодо їхнього інтенсивного використання та рівномірного розподілу. Особливо 
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складна ситуація спостерігається у сфері забезпечення водними ресурсами. 

Зростання населення, прискорена урбанізація, зменшення джерел води 

відповідної якості ускладнюють організацію системи водопостачання. Дуже 

багато людей у світі не мають доступу до покращених джерел води, 

користуються забрудненою питною водою та не мають відповідного рівня 

санітарії, що призводить до розповсюдження хвороб та високої смертності. 

Якщо розглядати питання з технічної точки зору, то проблематика 

водопостачання включає в себе проєктування та будівництво нових 

водорозподільних мереж і систем водовідведення та супутньої інфраструктури 

(насосні станції, очисні споруди), реконструкцію мереж, що існують, та технічне 

обслуговування комплексу об’єктів. 

Враховуючи, що послуги з водопостачання та водовідведення є сферою, що 

формується та регулюється державою, остання розробляє відповідні законодавчі 

акти, що нормують відносини суб’єктів та об’єктів сфери житлово-комунальних 

послуг. В основі політики розвитку сфери водорозподілення лежить забезпечення 

послугами споживачів, підвищення стандартів на питну воду до стандартів ЄС, 

підтримання ефективної роботи мереж водопостачання та водовідведення, 

будівництво або реконструкція систем водопостачання та водовідведення. 

Зазначені напрями передбачають значні інвестиційні залучення в розбудову 

системи водопостачання та водовідведення. У доповіді «Глобальний аналіз і 

оцінка стану санітарії та питного водопостачання» [513] відзначається, що 

протягом останніх трьох років країни щорічно збільшували бюджетні 

асигнування на водопостачання, санітарію та гігієну в середньому на 4,9 %. При 

цьому 80 % країн визнають, що фінансових коштів, які виділяються на цілі 

водопостачання, санітарії та гігієни, недостатньо для досягнення встановлених у 

цих країнах цільових показників у цій сфері. На жаль, Україна також не має 

можливості залучати необхідні кошти в розвиток практично всіх напрямів 

житлово-комунального господарства. 

Щорічні витрати на послуги з водопостачання та очищення стічних вод у 

2025 р. складуть близько 600 млрд дол. США для країн ОЕСР і 400 млрд дол. 
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США для країн БРІКС (англ. BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa). 

Багато мереж досягли критичного строку експлуатації і страждають від 

хронічних переповнень, результатом чого є потрапляння 3,23 трлн літрів 

неочищених стічних вод у поверхневі води щороку [557, с. 88]. 

У житлово-комунальному господарстві проєкти ДПП вирішують питання 

надання суспільно важливих послуг населенню щодо теплової, електричної 

енергії, перероблення побутових відходів, очищення стічних вод та ін. 

Підприємства з очищення стічних вод, які поєднують державні соціальні пільги 

та економічні зиски підприємств, створюються урядом і можуть залучати різні 

сектори економіки. 

ДПП для водогосподарських служб включають оброблення й розподіл 

питної води, а також збирання, очищення і видалення стічних вод. Більш 

ефективний доступ до водопостачання й санітарії, своєю чергою, є основними 

чинниками для поліпшення стану здоров’я й харчування людей [476, с. 229]. За 

оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожен долар США, 

інвестований у водопостачання й санітарію, генерує 4–12 дол. США на користь 

для здоров’я [557, с. 89]. 

База даних участі приватного сектору у водорозподільній сфері (PSP Water) 

класифікує ДПП за такими категоріями: модель «Проєктування-будівництво-

експлуатація» та «Будівництво-експлуатація-передача»; моделі з високими 

капітальними витратами; моделі з середніми капітальними вкладеннями, 

включаючи договори оренди, концесії, афірмації та операційні контракти; моделі 

з низькими капітальними витратами, що охоплюють контракти на управління й 

обслуговування.Слід зазначити, що досвід роботи з ДПП у водному секторі набув 

значного поширення у світі: у базі даних PSP Water представлено 110 країн, які 

мають хоча б один контракт ДПП протягом останніх двох десятиліть. У процесі 

реалізації проєктів державний партнер привносить довгострокову перспективу на 

підприємство, забезпечує, щоб зовнішні ефекти враховували соціальну 

справедливість, приватна сторона надає управлінський досвід, ефективність і 

готовність упроваджувати новаторські підходи [556]. 
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Участь приватного сектору у водопостачанні є позитивною, оскільки 

приватні підприємства працюють під більшим контролем, ніж державні; мають 

більший стимул для зменшення втрат, тобто мінімізують упущену вигоду; 

використовують міжнародний досвід і ноу-хау. ДПП може значно підвищити 

технічний потенціал, ефективність та інновації водної промисловості, 

спираючися на технічні знання в галузі. На адміністративному рівні можна 

підвищити управлінську й операційну ефективність шляхом упровадження 

інноваційних адміністративних стратегій, ефективного реагування на потреби 

споживачів. Можливе зменшення потреб у субсидіях, оскільки державні субсидії 

може бути перерозподілено на інше. Цілями контракту на управління 

визначаються: підвищення ефективності роботи з метою посилення фінансової 

стійкості сектору; підвищення надійності водопостачання для всіх споживачів; 

залучення капіталу для поліпшення й реконструкції водної інфраструктури; 

поліпшення якості води; скорочення середнього часу реагування на 

проблеми [435]. 

Збереження узгодженості в межах державної політики також передбачає 

зміцнення механізмів координації на рівні державних органів і формування 

загального розуміння цілей, засобів і ресурсів для забезпечення водою. Інші 

координаційні механізми, такі як контракти, міжсекторальне співробітництво, 

показники ефективності, інформаційні системи і фінансові трансферти, мають 

вирішальне значення для ефективного спільного управління якістю води 

державними і приватними суб’єктами. Партнерські відносини з приватним 

сектором передбачають створення відповідних механізмів для визначення умов, 

які підтримують довгострокову фінансову стійкість і доступність партнерських 

відносин; зміцнення механізмів підзвітності, які можуть допомогти подолати 

невизначеність довгострокових угод, зберігаючи при цьому гнучкість і здатність 

партнерств адаптуватися до мінливих умов [557, с. 95–96]. 

З метою розроблення узгоджених альтернативних сценаріїв партнерства 

між державним і приватним секторами слід проаналізувати: потенційні форми 

партнерських відносин, які слугуватимуть основою для подальшого процесу 
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оцінювання; можливі інституційні механізми сектору водопостачання; плани дій 

з управління водними ресурсами, які можуть забезпечувати вимоги доступності 

води для конкретного географічного об’єкта в межах даного часового періоду; 

програмування інвестицій для кожного плану дій, а також детальне оцінювання 

витрат і цін на послуги водопостачання та водовідведення; можливості 

зовнішнього фінансування [588, с. 331]. 

На рис. 2.4 наведено методологію оцінювання сценаріїв ДПП. Кожна 

форма ДПП визначає домовленості між партнерами та частку інвестиційних 

витрат, ризиків, обов’язків і доходів, питання володіння тими, що існують, та 

новими активами, терміни та розмір платежів; опис об’єктів або послуг, які 

будуть надаватися; основні завдання, що реалізуються партнерами, враховуючи 

вибрану модель потенційного контракту між партнерами (будівництво, 

експлуатація й обслуговування).  

Потенційні інституційні механізми визначають розподіл обов’язків на 

кожному рівні прийняття рішень для державних органів, уповноважених 

управляти водними ресурсами. Альтернативні партнерські відносини з ДПП 

вважаються прийнятними, коли набір інвестицій є економічно ефективним для 

обох партнерів. Приватний партнер для підвищення ефективності державного 

сектору реалізує функції: з управління водними ресурсами, проєктування й 

будівництва об’єктів, експлуатації та обслуговування водопровідних мереж, 

контролю якості послуг, що надаються, і фінансового управління системою. 

Угода може включати: забезпечення соціальних цілей; досягнення конкретних 

екологічних цілей щодо водних ресурсів [588]. 

Аналіз джерел [440; 466] показав основні фактори ризику проєктів ДПП, 

які вимагають ретельного дослідження та оцінювання: проблеми фінансування, 

ризик завершення, суб’єктивна оцінка проєкту, державне втручання й державні 

кредити, невизначеності ціноутворення (тарифу), порушення контракту урядом, 

брак джерел води, вартість будівництва і часу перевитрат, юридичний ризик, 

політичний ризик, ринковий попит, відсутність підтримки інфраструктури, 

урядові кредитні та технічні ризики, податки, неформальна конкуренція, рівень 
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інфляції, коливання валютних курсів, крадіжки води, невиплата боргів, високі 

операційні витрати, волатильність курсу інфляції, відсоткові ставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Методологія оцінювання альтернативних сценаріїв ДПП [588] 

 

Незважаючи на те, що участь приватного сектору привела до більш плідної 

співпраці у сфері розроблення інфраструктури та управління нею, ніж у разі 

безпосереднього надання послуг водопостачання, залишається багато проблем. 
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Це пов’язано з плануванням розвитку інфраструктури (зокрема, введенням 

очисних споруд у загальний ланцюжок забезпечення); довгостроковою 

фінансовою стійкістю проєктів; якістю нормативної бази; створеними стимулами 

для забезпечення роботи та координації партнерів в інтересах 

суспільства [557, с. 93]. 

Як бачимо, сфера водопостачання та водовідведення попри свою соціальну 

важливість, не отримує необхідного фінансування, враховуючи обмеженість 

державних ресурсів, технічну складність реалізації проєктів та інших чинників 

(відсутність джерел води, необхідність переробки стічних вод, підвищені 

потреби до якості послуг та ін.). Залучення приватного власника до реалізації 

проєктів інфраструктурної розбудови мереж у межах ДПП може вирішити 

проблематику у сфері водопостачання та водовідведення. Але довгострокові 

проєкти стикаються з проблемами, пов’язаними з розподілом обов’язків між 

партнерами, з ризиками, що потребує професійного підходу до вирішення цих 

проблем на основі напрацьованого досвіду [165]. 

Розвиток системи надання житлово-комунальних послуг (у т. ч. в секторі 

водопостачання та водовідведення) є досить нагальною проблемою, що вимагає 

значних зусиль з боку органів державної влади та місцевого самоврядування на 

рівні територіальних утворень. Реалізація завдань поліпшення якості послуг, 

розширення доступу до послуг, упровадження енергоощадних технологій 

вимагає залучень ресурсів та інвестицій, що можливо здійснити в межах 

реалізації інфраструктурних проєктів ДПП. Участь приватного власника 

упроваджує сучасну систему управління, динамічне реагування на проблеми та 

кризові ситуації, надійність надання послуг, скорочення бюджетних витрат на 

соціально важливу інфраструктуру. Крім розглянутих сфер – охорони здоров’я, 

сектору житлово-комунального господарства, динамічного розвитку набувають 

транспортна галузь [157], електропостачання, промисловість, освіта, сільське 

господарство, рекреаційно-туристична галузь [167] та інші напрями. 

Загалом методологія використання моделей ДПП спирається на наявну 

інституційну структуру, планування, управління та домовленості партнерів 
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(інвестиції, ризики, обов’язки, доходи, володіння активами, терміни та розмір 

платежів; опис об’єктів або послуг, які будуть надаватися; основні завдання). У 

разі ефективності інвестиційного набору для обох партнерів модель ДПП є 

прийнятною. Враховуючи взаємозв’язок окремих секторів національної 

економіки та соціальної сфери, особливістю реалізації проєктів ДПП може бути 

створення полісекторального кластера на основі територіального суміщення; 

реалізації економічних, технологічних, наукових та виробничих зв’язків; 

узгодженості окремих цільових орієнтирів; міжсекторної інтеграції, яку може 

бути реалізовано як синергічний ефект (рис. 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Модель формування полісекторальних форм ДПП 

Джерело: розроблене автором 
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Отже, спостерігається необхідність у реалізації проєктів ДПП у 

системоутворювальних секторах економіки, враховуючи значні ресурсні потреби 

для розвитку вищеперерахованих секторів, невідповідність технічного стану 

інфраструктури до сучасних суспільних вимог, недостатню якість послуг, що 

надаються. Виходячи з логіки побудови процесу формування політики розвитку 

відповідних секторів економіки, доцільним є зосередження на окремих напрямах, 

які можуть мати вплив на упровадження проєктів ДПП у різних секторах та 

цілеспрямовано розвивати сферу ДПП (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Упровадження державної політики у моделі полісекторальної 

організації ДПП 

Джерело: розроблене автором 
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господарство (вирощування продукції) – виробництво (переробка 

сільськогосподарської продукції) – торгівля (продаж продукції, добрив, 

спеціалізованої техніки) та інші подібні варіанти. Таким чином, зазначені 

полісекторальні кластери на основі проєктів ДПП можуть стати так званими 

точками зростання у відповідних галузях, де задіяні проєкти ДПП. 

Упроваджуючи вищевказаний підхід до розвитку декількох сфер діяльності, 

одночасно за рахунок полісекторальної організації упроваджують 

різносекторальну державну політику. 

Важливим залишається забезпечення фінансової стійкості проєктів, 

формування нормативно-правової бази, зменшення ризиків, адаптивність 

проєктів ДПП до мінливого зовнішнього середовища, досягнення соціальних та 

екологічних цілей, використання світового досвіду реалізації проєктів у 

соціально важливих сферах. Успішна реалізація зазначених проєктів ДПП 

забезпечує позитивний вплив на якість життя, покращання екологічного стану 

відповідних територій, стимулює розвиток супутніх сфер діяльності (утилізація 

відходів, поставка матеріалів та обладнання для сфери комунального 

господарства, медицини та ін.), створює позитивний інвестиційний клімат для 

подальшого залучення інвесторів. На нашу думку, існує можливість отримання 

міжсекторального ефекту від реалізації проєктів ДПП як нового підходу 

реалізації поєднаних цілей за рахунок цього виду партнерства. Крім того, за 

рахунок полісекторальної кластеризації та відповідних договорів про спільну 

діяльність можна припустити зниження вартості послуг, що надаються, та 

зростання їхньої якості (медичні, лабораторні послуги, послуги водопостачання 

та постачання теплової енергії). 

 

2.3. Методологічні підходи до визначення ефективності ДПП 

 

Стрімку популярність у світовій практиці реалізації інфраструктурних 

проєктів шляхом ДПП пов’язано з політикою держав залучати потенціал 

приватного бізнесу на взаємовигідних умовах для вирішення нагальних 
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суспільних потреб. Інтенсивний розвиток переважної більшості країн продукує 

зростання потреб та вимог у сфері надання суспільних послуг.  

Взаємодія державного та приватного секторів виявляє себе в різноманітних 

формах, які дають можливість отримувати позитивні результати для кожного з 

учасників партнерства. Попри значну соціальну значущість вирішення 

суспільних проблем нагальним питанням залишається необхідність контролю 

ефективності використання інвестицій. Питання ефективності реалізації проєктів 

ДПП багатовимірне, лежить у площинах отримання певних вигід кожного з 

партнерів та визначається економічними, екологічними та соціальними 

показниками. На державного власника відповідно до законодавства 

покладаються функції конкурсного відбору потенційного інвестора, 

безпосередня участь у реалізації проєкту та контроль виконання договірних 

зобов’язань у межах ДПП. Слід зазначити, що державні органи беруть участь у 

створенні нормативно-правового поля для успішної реалізації інфраструктурних 

проєктів та забезпечують виконання адміністративно-розпорядчих процедур, 

пов’язаних із процесом взаємодії партнерів відповідно до укладених договорів 

щодо ДПП. Таким чином, проблематика пошуку методологічних підходів для 

оцінювання ефективності реалізації проєктів ДПП є надзвичайно важливою для 

органів державної влади, які приймають рішення щодо здійснення ДПП, та 

подальшого контролю успішної реалізації інвестиційних проєктів. 

Поняття ефективності є одним із ключових в економічній сфері та 

послуговує чітким критерієм для системи управління, спрямованої на досягнення 

мети, регулювання витрат і корегування результатів. Важливою умовою для 

успішного виконання проєктів ДПП є оцінювання його ефективності, що є 

суттєвим як для державного, так і для приватного партнерів. Ураховуючи 

зазначене, підходи до оцінювання проєктів ДПП істотно відрізняються від 

традиційних підходів, адже необхідно провести оцінювання інвестицій 

приватного сектору на основі аналізу фінансової ефективності та, своєю чергою, 

урахувати інтереси держави на основі аналізу витрат і вигід у суспільному 

секторі [250]. 
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Ураховуючи взаємну вигоду партнерських відносин, що повинна мати 

конкретний характер, бути зрозумілою обом сторонам, трактованою і вимірною, 

одним із важливих аспектів є методи оцінювання ефективності проєктів ДПП. 

При цьому очікуваний ефект може лежати в різних площинах для кожного із 

заінтересованих суб’єктів, мати різні критерії, що не знаходяться у сфері 

фінансових показників [65]. 

Максимального економічного ефекту від реалізації ДПП можливо досягти, 

використовуючи такі чинники: професійне та детальне формування рамкових 

умов ведення перемовин із приватними інвесторами; стабільність чинного 

законодавства; виважена політика формування економічної та суспільної 

інституційної структури; оптимальність у питанні управління ризиками тощо. 

Узагальнено вигоди держави від реалізації проєктів ДПП зумовлені факторами, 

які визначено на рис. 2.7. 

У світовій практиці широко застосовуються методи, в основі яких лежить 

концепція оптимального співвідношення вартості проєкту і якості його 

виконання – VFM (Value for Money) [13, с. 48]: Cost-Benefit Analysis (СВА) – 

аналіз витрат і вигід (Німеччина), PublicSectorComparator (PSC) – порівняльний 

аналіз витрат державного сектору (Японія, Ірландія, Нідерланди), конкурсні 

торги (Франція) [38, с. 62]. 

У разі неможливості визначити грошові потоки проєкту, окремими 

дослідниками [72] пропонується використовувати математичний апарат нечітких 

множин, що включає в себе: визначення основних параметрів проєкту; кількісну 

оцінку; розрахунки нечіткого числа (унормована оцінка кількісних показників); 

експертну оцінку ризиків; розрахунки нечіткого числа (оцінка якісних 

показників); визначення ваги кількісних та якісних параметрів; інтегральна 

оцінка проєкту; оцінка обраного переліку параметрів; рейтингова оцінка 

параметрів. 

На сьогоднішній день не існує методики, за якою можна було б комплексно 

оцінити ефективність проєктів ДПП. Але оскільки учасниками ДПП є дві 

сторони, то і показники оцінки проєктів розглядають як для держави, так і для 



142 

 

приватного партнера. Найпростішими показниками, які використовуються 

головним чином для приблизного і швидкого оцінювання привабливості 

проектів, є прибуток і витрати, а також методи аналізу точки беззбитковості 

проєкту і терміну окупності (періоду повернення) інвестицій. Однак названі 

показники мають певні недоліки, які полягають у припущенні рівної значущості 

доходів і витрат, що відносяться до різних проміжків часу [6, с. 300]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Узагальнення непрямих вигід від проєктів ДПП [81, с. 119] 

 

Виходячи зі специфіки ДПП як особливої системи відносин бізнесу і 

влади, що формується з метою виробництва благ, існує комплекс методів аналізу 

й оцінювання ефективності цього виду партнерства, що включає в себе 

проведення аналізу реалізації ДПП-проєкту в розрізі таких складників: 

Вигоди від ДПП 

Швидка реалізація інфраструктурних проєктів 

Прискорення розвитку регіонів 

Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у 
макроекономічному масштабі 

Оптимізація структури фінансування через отримання можливості 
використання підтримки і нового доступу до джерел фінансових 

ресурсів 

Трансформація підходів до надання окремих послуг 

Розподіл і зниження інвестиційних ризиків 

Полегшення навантаження на державу в частині управління 
інфраструктурними проєктами 
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1. Проведення аналізу бюджетної ефективності ДПП з використанням 

відповідних коефіцієнтів. 

2. Проведення аналізу фінансових показників ДПП при розгляді його з 

позиції інвестиційного проєкту і здійснення поточної діяльності. 

3. Аналіз соціальної ефективності проєкту, що розглядає ДПП з позиції 

обсягу та якості вироблених суспільних благ і супровідних зовнішніх ефектів 

(бюджетна та соціально-економічна ефективність) [217, с. 54]. 

У чинній Методиці проведення аналізу ефективності здійснення ДПП [228] 

передбачається обґрунтування: економічних та фінансових показників реалізації 

ДПП (чиста приведена вартість здійснення ДПП – NPV, внутрішня норма 

рентабельності – IRR, індекс прибутковості – PI, дисконтований період окупності 

– DPP), соціальних результатів проєкту, екологічних наслідків та впливів проєкту 

на навколишнє природне середовище, порівняння зростання ефективності 

проєкту за участю приватного партнера з варіантом реалізації того ж проєкту без 

участі приватного власника. Проводиться оцінювання ризиків здійснення ДПП, 

визначається форма реалізації ДПП, визначаються соціально-економічні та 

екологічні перспективи на етапі закінчення договірних відносин.  

Методи оцінювання на основі розрахунку NPV дозволяють спрогнозувати 

фінансові показники проєкту. Міжнародна практика реалізації інфраструктурних 

проєктів ДПП, свідчить про використання у процедурі відбору проєктів різних 

підходів фінансового оцінювання, в основі яких лежать період окупності, 

внутрішня норма рентабельності (IRR), чиста приведена вартість (NPV) та низка 

інших показників. 

Показник чистої приведеної вартості є значущим критерієм фінансового 

оцінювання ефективності інвестицій та визначає дисконтовану суму грошових 

потоків проєкту за вирахуванням дисконтованої суми інвестицій. Позитивне 

значення NPV демонструє фінансову ефективність проєкту ДПП. 

Оскільки ефект для кожного з суб’єктів проєкту (державний орган влади, 

кредитор, інвестор) може різнитися, оцінюють кожного з учасників за 

показниками: співвідношення ціни і якості (VFM) – для державного партнера; 
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прибутковість і термін погашення кредиту – для кредитора; NPV і IRR – для 

інвестора. Слід зазначити, що за результатом поєднання інтересів суб’єктів 

реалізації проєкту, інвестиційної участі, ураховуючи ризики, можливо досягнути 

сприятливих умов щодо втілення проєктів ДПП. 

Традиційні підходи мають свої вади та обмеження (наприклад, NPV має 

чутливість до змін облікової ставки, що суттєво змінює кінцеву вартість). Існуючі 

підходи постійно доповнюються новими методами оцінювання. Одним із 

сучасних підходів є метод реальних опціонів, що дає вибір варіантів приватному 

власникові для прийняття остаточного рішення про участь у проєкті. У методі 

оцінок вартості реальних опціонів використовують біноміальну модель, що в 

основі має демонстрацію можливості вибору з декількох станів у вузлових 

точках проєкту. Іншим методом є модифікована модель Блека – Шоулза. 

Біномінальна модель забезпечує підвищену точність результатів при множині 

джерел невизначеності або дат прийняття рішення. Зазначена модель дозволяє 

зобразити вірогідні сценарії реалізації проєкту, але вимагає значної кількості 

розрахунків [25]. 

Використання методів показує ступінь ефективності інвестованих ресурсів 

у разі передання окремих ризиків державі. Але метод має свої обмеження оцінки 

для проєктів ДПП, адже він аналізує рішення, що приймаються державним 

сектором: інвестиційний складник, тривалість контракту, передачу 

відповідальності, ризики. Оцінки визначаються в кількісних показниках або 

експертними методами і не можуть бути математично обчисленими. 

Математичні методи оцінювання проєктів ДПП як основний чинник 

аналізують ризики, що максимально впливають на досягнення мети проєкту, 

ступеня ефективності, і на основі розрахунків вибудовується стратегія 

управління ризиками. Науковці, аналізуючи впливи ризиків, групують їх, 

розподіляють та оцінюють за допомогою статистичного аналізу, експертного 

оцінювання та теорії ігор. 

Штучні нейронні мережі (АNN) розглядаються як альтернативні 

традиційним методам оцінювання й застосовується інвесторами при виборі 
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проєктів і аналізі ризиків проєктів ДПП при обмеженій інформації та складності 

застосування традиційних методів. Штучні нейронні мережі здатні до навчання, 

тим самим придатні для наукових та прикладних завдань. 

Інвестори використовують сучасні складні методи штучного інтелекту: 

random forests (RF) – алгоритм машинного навчання, що використовує дерево 

рішень; метод опорних векторів (SVM) – алгоритм класифікації та регресії, що 

використовує теорію машинного навчання; нечітку логіку; генетичні алгоритми 

та ін. Ці методи можуть вирішувати досить складні завдання і прогнозувати 

майбутні результати навіть при обмеженій початковій інформації. У проєктах 

ДПП вищевказані методи застосовують для вибору ефективних стратегій 

управління ризиками. 

Перевагою штучних нейронних мереж є рішення в умовах обмеженої 

інформації та складних взаємозв’язків між елементами. Враховуючи стрімкий 

розвиток систем штучного інтелекту останніми роками, застосування сучасних 

підходів може мати високий відсоток отримання найбільш повної та об’єктивної 

оцінки ефективності проєктів ДПП. Поєднання ANN з нечіткою логікою, 

генетичними алгоритмами і методами економічного оцінювання застосування 

технології Big Data (оброблення великого масиву даних) дає можливості 

подальшого використання для оцінювання ефективності проєктів ДПП та 

майбутній розвиток зазначеного напряму. 

Оцінюючи ефект, який матиме державний партнер, реалізуючи соціально-

економічний проєкт, сучасні дослідження спираються на порівняння отриманих 

результатів і витрат, а отже, у загальному вигляді розрахунок ефективності 

державної участі у процесі реалізації проєктів ДПП можливо здійснювати за 

формулою 

Е = Еф
В

 ,          (1) 

де Е – ефективність державної участі у проєктах ДПП; 

Еф – ефект, отриманий державою під час реалізації проєкту ДПП; 

В – державні витрати на реалізацію проєкту ДПП. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Методичні підходи, що існують, припускають оцінювання ефекту, 

одержаного державою, з використанням функції: 

Еф =  ∫ < Б,С > ,         (2) 

де Б, С – набір значень коефіцієнтів, що визначають бюджетний (Б) і 

соціальний (С) ефекти [269, с. 176–177].  

Оскільки ефект для держави під час реалізації проєктів складають загалом 

бюджетний та соціальний ефекти, то останній визначається вирішенням 

суспільних проблем за рахунок реалізованих проєктів. Бюджетний ефект 

визначає зіставлення витратної та дохідної частин державного або місцевих 

бюджетів. 

Реалізація проєкту ДПП передбачає залучення приватним власником 

інвестицій, збільшуючи масштабність вказаного проєкту. Зазначений чинник 

враховує кількість проєктів, показуючи збільшення соціального ефекту. 

Показники бюджетних надходжень можливо визначати відповідно до 

додаткового надходження податків та надходжень від продажу продукції 

(послуг), створених (наданих) у процесі реалізації проєктів. Витрати бюджетних 

коштів під час реалізації проекту є обсяги фінансування проєктів та суму коштів, 

використану на залучення приватного партнера до участі в ДПП. На основі 

вищевказаних даних виділено основні показники, на основі яких визначається 

ефект держави від реалізації проєкту: обсяги податкових надходжень, прибуток 

від реалізації продукції (послуг), вартість бюджетних витрат (економія 

бюджетних ресурсів), кількість упроваджених проєктів. Обсяги податкових 

надходжень (ПН) і прибуток від надання послуг (ПП) складають показник 

дохідної частини бюджету від реалізації проєктів. Обсяги бюджетних витрат 

(економія бюджетних коштів) при реалізації проєкту ДПП (ОБВ) визначаються 

як різниця між обсягом економії від передачі приватному партнерові частини 

інвестицій у проєкт і сумою коштів, необхідних для процесу залучення суб’єкта 

підприємницької діяльності до проєкту ДПП. У цілому ефект, який отримує 

держава від реалізації проєктів ДПП (Е), визначається на основі наданих 
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показників: 

 

Е =  ∑ (ПН + ПП − ОБВ)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 .       (3) 

 

Зазначений підхід дозволяє розрахувати ефект для держави на основі 

витратної та дохідної частин бюджету у процесі реалізації проєктів 

ДПП [269, с. 179]. 

Позаяк у процесі реалізації проєктів ДПП відбувається взаємодія в межах 

системи державного управління, оцінювання ефективності функціонування 

управлінської системи передбачає такі показники ефективності управління [25, 

с. 135]:  

- відображення кінцевого ефекту функціонування об’єкта управління в 

цілому на основі показників діяльності об’єкта управління (оцінювання 

результативності системи управління на основі узагальнювальних кількісних і 

якісних показників функціонування об’єкта управління в цілому й аналітичних 

характеристик виконання цільових настанов); 

- характеристика ефективності функціонування окремих підсистем 

(елементів) загальної системи управління за межами залежності від якісних 

характеристик конкретних управлінців, які працюють у системі (оцінювання 

«системної ефективності управління», залежної від складу та кількості 

управлінських частин, їхньої підпорядкованості, збалансованості в розподілі 

функцій між ними, а також обов’язків, прав та відповідальності, раціональності 

організованих комунікаційних зв’язків у процесі управління тощо);  

- оцінювання ділових характеристик управлінського персоналу та 

потенціал їх відповідно до ефективності реалізації процесів системи управління 

(оцінка «операційної ефективності управління» – показники практичного 

здійснення управлінським персоналом наказів, вирішення завдань, дотримання 

регламентів). 

До характеристик «системної ефективності управління» зараховують такі 

показники [235, с. 258–262]:  
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- продуктивність – показник ефективності використання ресурсів 

відповідно до отриманих результатів; 

- економічність – відносну економію ресурсів, отриману застосуванням 

різних способів (методів та засобів) надання послуг (продукції) за умови 

досягнення певних обсягів, що визначає відносну вартість альтернативних 

способів (методів та засобів) досягнення необхідних результатів (за незмінного 

та відповідного до мети загального обсягу робіт/послуг).  

- адаптивність – здатність управлінської системи ефективно здійснювати 

надані їй функції в проміжку зміни умов;  

- гнучкість – властивість органів управлінського апарату відповідно до 

завдань, що виникають, змінювати власні ролі під час прийняття рішень та 

створювати нові зв’язки, не порушуючи властивої даній структурі 

впорядкованості відносин;  

- оперативність – своєчасне виявлення управлінських проблем та 

вирішення їх зі швидкістю, що забезпечує максимальне досягнення 

встановлених цілей, зберігаючи стійкість налагоджених виробничих і 

забезпечувальних процесів;  

- надійність – безвідмовне функціонування апарату управління при 

мінливих умовах роботи [341]. 

У загальному вигляді питання отримання ефекту від реалізації проєкту 

ДПП показано на рис. 2.8. Доцільність реалізації проєкту для держави, регіону, 

територіального утворення, сектору економіки, суб’єктів господарської 

діяльності повинно визначати із застосуванням 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 зрушень на ринку праці, 
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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. Зазначене передбачає пошук сучасних підходів до 

розроблення методології об’єктивного розрахунку ефективності проєкту ДПП з 

урахуванням суб’єкт-об’єктного складу та отриманих ефектів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Основні ефекти від реалізації проєктів ДПП 

Джерело: розроблене автором 
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оцінити [11, с. 394]: 

- загальну соціальну ефективність (узагальнені результати роботи 

управлінської системи і керованих нею об’єктів у цілому);  

- спеціальну соціальну ефективність (стан організації та роботи самого 

механізму керівної підсистеми як окремих суб’єктів загальної системи 

управління суспільними процесами);  

- конкретну соціальну ефективність (діяльність окремих управлінських 

органів і посадових осіб, окремих управлінських рішень, дій, відносин).  

З точки зору загальної оцінки ефективності системи державного 

управління, що безпосередньо впливає і на спроможність реалізації ДПП, 

можливо розглянути окремі показники (GRICS, WBES, BEEPS). Показник 

GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot) складається з шести 

індикаторів (індексів), що демонструють загальний стан управління державою 

відповідно до сукупності традицій та інституційного середовища в певний 

момент часу. Показник WBES (The World Business Environment Survey) 

характеризує дію державного управління на підприємницьке середовище 

відносно світових стандартів, оцінюючи діловий клімат, якість регулювання, 

рівень корупції, якість державних послуг. Показник BEEPS (Business 

Environment and Enterprise Performance Survey) дозволяє порівняти якість 

управління, діловий клімат, конкурентне середовище, рівень корупції в країнах 

з перехідною економікою в контексті співпраці бізнесу та держави [341, с. 395–

397].  

Суспільна корисність проєкту ДПП є якісним показником і визначається 

оціненням проєкту населенням регіону. Застосування зазначеного показника 

необхідне для залучення суспільства до процесів використання ДПП на 

регіональному рівні та спирається на соціометричні методи розрахунку. 

Фінансову ефективність для приватного партнера розуміють як потоки 

фінансових вигід та оцінюють показниками чистого приведеного доходу 

проєкту та його похідних, використовуючи необхідну норму прибутку на 

вкладені інвестиції. Бюджетна ефективність для державного партнера є 
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відношенням дисконтованих потоків податкових надходжень у бюджети різних 

рівнів до дисконтованих потоків бюджетних видатків. Регіональний аспект 

ефективності проєктів ДПП знаходиться в площині відповідності до 

пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону та соціального ефекту, 

що створюється завдяки реалізації проєкту [391, с. 87–88]. 

Збільшити ефективність державного управління можливо за рахунок 

доповнення принципами проєктного підходу механізму ДПП, що дозволить 

упорядкувати діяльність у межах певного проєкту (створення зрозумілої та 

прозорої структури й моделі взаємодії робочих груп, забезпечення зрозумілості 

завдань проєктної групи). Використання проєктного підходу в процесі 

реалізації проєктів ДПП потребує кваліфікованих та професійно компетентних 

трудових ресурсів в межах проєктної групи, включаючи керівників. ДПП, 

створюючи суспільні блага на основі проєктного підходу до управління, 

підвищує ефективність функціонування економічної системи шляхом 

зменшення ринкових і державних провалів. Оцінити вірогідний ефект від 

використання ДПП можливо, застосувавши мікроекономічний інструментарій. 

ДПП суттєво підвищує ефективність функціонування ринку, якщо її 

розглядати за критерієм Парето: бюджетні витрати оптимізує держава, 

приватний партнер віддає частину продукту державного партнера, отримуючи 

від нього необхідні ресурси, що дозволяє йому створювати додатковий 

прибуток. Суспільство отримує збільшення послуг за зниженою 

ціною [84, с. 192–193]. 

З аналізу джерел [65; 391], можна зазначити, що авторами виділяються 

такі види ефективності у процесі реалізації проєктів ДПП: суспільна 

ефективність, комерційна ефективність, ефективність для учасників, 

регіональна ефективність, галузева ефективність, бюджетна ефективність, 

економічна ефективність, соціальна ефективність, соціально-економічна 

ефективність, фінансова ефективність, підприємницька ефективність, 

ефективність балансу інтересів. Вказані підходи розглядають показники 

економічного аспекту питання (інвестиційні та податкові надходження, різниця 
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між бюджетними видатками та надходженнями, скорочення витрат) та 

соціальний складник (задоволення потреби в послугах та якості їх, створені 

робочі місця, суспільна корисність, підвищення рівня життя). 

Реалізація соціально важливих проєктів, інфраструктурної мережі – 

завдання, що містять у собі багатофакторність та складність підходів до вибору 

партнерів, оцінювання об’єктів, дії ризиків та розподілу їх, наслідків впливу на 

навколишнє середовище та суспільство. Для оцінювання ефективності проєкту 

ДПП навіть поєднання окремих методів, що спираються на економічні, технічні 

чи соціальні результати, не завжди може дати вичерпну відповідь. Державний 

партнер може застосовувати концепцію Value for Money з точки зору інтересів 

публічного сектору, метод NPV використовують представники як приватного, 

так і державного секторів. Приватні власники користуються методом реальних 

опціонів, що дає інвестору вибір варіантів для прийняття остаточного рішення 

про участь у проєкті. Експертні системи та статистичний аналіз, теорія ігор і 

штучні нейронні мережі кожен із партнерів може використовувати для 

оцінвання розподілу ризиків у проєктах ДПП. 

Лише застосовуючи комплексний підхід з боку органів державної влади, 

можливо досягти кінцевого результату в реалізації проєктів ДПП. Відповідне 

створення правового поля, інформаційної прозорості на рівні центральних 

органів державної влади, виконавчої та законодавчої гілок влади, 

дебюрократизації процесу залучення інвесторів до участі в будівництві 

інфраструктури дасть можливість розвивати соціально-економічну сферу країни. 

На регіональному рівні процес ДПП дозволяє реалізовувати стратегію 

розвитку регіону чи територіальних утворень відповідно до місцевих потреб 

громад, враховуючи вплив та наслідки в економічній, соціальній та екологічній 

сферах. Чітке розуміння у вимірних категоріях ефективності різнопланових 

проєктів ДПП з токи зору фінансового, технічного, соціального чинників є 

відповідним критерієм для державного та приватного власника щодо подальшої 

участі в якості партнера або застереженням щодо реалізації конкретного проєкту. 

У разі аналізу проєктів ДПП, які інтегровано у програму сталого розвитку 
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територій або територіальних утворень, з точки зору держави суттєвим є 

отримання повноти показників економічного, соціального, технологічного та 

екологічного результатів партнерства. Економічними показниками можуть 

виступати надходження податків, розширення інфраструктури, застосування 

сучасних технологій, розвиток бізнес-середовища, реалізація товарів чи послуг, 

використання ресурсів. Соціальний складник виявляє себе зростанням зайнятості 

населення, підвищенням рівня життя, отриманням якісних соціально важливих 

послуг у сфері житлово-комунального господарства, медицини, освіти, культури, 

налагодженням комунікацій. В екологічному аспекті можливі покращання стану 

довкілля, зменшення забруднення та шкідливих викидів. Поєднання реалізованих 

вигід дасть більш зважену оцінку потенційному проєкту ДПП. Технічний бік 

питання оцінюється відповідно до потужностей, ресурсів, продуктивності, 

довговічності, енергозбереження та інших факторів. Фінансова площина питання 

визначається за інвестиційними надходженнями, операційними витратами, 

податковими навантаженнями, амортизаційними відрахуваннями, відсотковими 

ставками за наданими кредитами, величинами ризику. 

Значний обсяг даних, які в окремих своїх результатах неспівмірні та 

визначають різні результати інфраструктурних проєктів, потребує нових підходів 

щодо аналізу технічної, економічної та іншої інформації та отримання зваженого 

оцінного результату. На нашу думку, штучні нейронні мережі, що можуть 

вирішувати завдання в умовах обмеженої інформації та складних взаємозв’язків 

між елементами, мають шанс стати досить об’єктивним методом у комплексному 

оцінюванні ефективності проєктів ДПП. 

Аналізуючи показники розвитку інфраструктурних проєктів у світі, 

помічаємо тенденцію до розширення сфер партнерства та збільшення інвестицій 

у проєкти ДПП. Поєднання можливостей державного та приватного секторів 

дало можливість реалізувати проєкти у сфері транспорту, енергетики, ІКТ, 

медицини, освіти та ін. Це стало можливим завдяки правильним діям держави: 

формуванню нормативно-правового поля, стратегії залучення інвесторів, 

професійному відбору приватного партнера на основі оцінки ефективності 
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проєктів ДПП. 

Питання отримання ефекту від здійснення проєкту ДПП державним 

партнером спирається на визначення бюджетного (дохідна та витратна частини 

бюджету відповідного рівня) та соціального ефекту (вирішення суспільних 

проблем). Ефективність реалізації ДПП для державного партнера включає оцінку 

ефективності функціонування управлінської системи (результативність у цілому 

на основі показників, ефективність функціонування окремих підсистем, оцінка 

характеристик персоналу, продуктивність, економічність, адаптивність, 

гнучкість, оперативність, надійність). Загальною оцінкою ефективності системи 

державного управління можуть слугувати окремі індикатори загального стану 

державного управління (GRICS, WBES, BEEPS). Важливим є регіональне 

відображення ефективності проєктів ДПП. 

Із проведеного аналізу наявних методів оцінювання проєктів ДПП бачимо, 

що не існує єдиного підходу, який міг би надати оцінку усій повноті 

партнерських відносин держави та приватного сектору під час реалізації проєктів 

ДПП та математично визначити ефективність проєкту з урахуванням різних 

аспектів для кожної зі сторін проєкту.  

Класичні методи визначення ефективності використовують співвідношення 

ціни і якості, розрахунок чистої приведеної вартості та внутрішньої норми 

рентабельності. Широко застосовуються метод реальних опціонів, експертне 

оцінювання та теорія ігор. Альтернативним традиційним методам оцінювання 

під час вибору проєктів є застосування штучних нейронних мереж, що 

спираються на нечітку логіку, генетичні алгоритми та достатньо об’єктивно 

можуть визначати ефективність проєктів ДПП. 

Оцінювання ефективності інфраструктурного проєкту в межах договору 

про ДПП вимагає комплексного підходу, а значить, поєднання декількох методів 

для визначення показників економічного, соціального, технологічного, 

екологічного та регіонального результатів. У свою чергу, це передбачає 

необхідність удосконалення законодавчого регулювання застосування 

методології альтернативних сучасних підходів щодо оцінювання ефективності 
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проєктів ДПП та подальшого розвитку теоретичних та прикладних аспектів 

застосування сучасного арсеналу методів оцінювання [176].  

 

2.4. Методологія розподілу ризиків держави та приватного власника 

 

Протягом останніх трьох десятиліть реалізація інфраструктурних проєктів 

багатьма країнами світу здійснювалася за допомогою ДПП, що вирішувало 

питання фінансування, будівництва, обслуговування, а також управління 

інфраструктурними проєктами. Враховуючи складність та масштабність, значну 

тривалість проєкту, невизначеність зовнішнього середовища, недоліки 

управління, успішна реалізація угоди може бути унеможливлена впливом великої 

кількості ризиків. Процедура оцінювання ризиків потребує складного 

моделювання процесів, що можуть виникати, та описується суб’єктивним 

набором даних. У процесі реалізації проєктів ДПП необхідне врахування всієї 

множини ризиків, що можуть проявитися протягом дії угоди між державою та 

приватним власником. Виниклі ризики різняться за ступенем впливу та 

вірогідністю появи, вимагаючи дій кожної зі сторін угоди. Такими діями може 

бути перерозподіл ризиків, зміна умов угоди. Розуміння множини майбутніх 

ризиків дає можливість визначитися щодо участі у проєктах потенційних 

інвесторів, правильного розподілу ризиків в угодах ДПП, з’ясування реальної 

вартості послуг з урахуванням витрат, пов’язаних із ризиками [191]. 

У проєктах ДПП приватний партнер бере на себе суттєві фінансові, 

технічні та операційні ризики під час проєктування, фінансування, будівництва і 

експлуатації об’єкта [507], зменшуючи фінансове навантаження держави. У 

загальному розумінні ризик є будь-яким результатом, що відхиляється від 

очікувань і становить значну проблему в складних інфраструктурних проєктах, у 

яких існує висока ймовірність перевитрат коштів і часу [577, с. 183]. Ризик – це 

вірогідність появи події, що завдає шкоди [544].  

Ризики, що виникають у проєктах ДПП, є досить численними і різняться 

залежно від секторального напряму реалізації. Успішний проєкт повинен 
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отримувати користь із реалістичного, комерційно життєздатного й економічно 

ефективного розподілу ризиків. З огляду на те, що залучені сторони мають різні 

інтереси і цілі, ефективний розподіл ризиків буде важливою частиною процесу 

розроблення проєктної документації і невід’ємною умовою успіху проєкту. 

Управління ризиками засновано на ефективності мети, до якої треба прагнути. На 

практиці ризик, як правило, розподіляється залежно від комерційної та 

переговорної сили сторін. Більш сильна сторона перекладає ризик, який вона не 

хоче нести, на більш слабку сторону. Цей сценарій не обов’язково забезпечує 

найбільш ефективне управління ризиками. Перекладання занадто великого 

ризику на плечі проєктної компанії призводить до високої вартості й 

нестабільності проєкту, а надто малого ризику – до програшу у співвідношенні 

ціни та якості. Знаходження правильного балансу є складним завданням [90, 

с. 65]. 

Дж. Делмон виділяє такі ризики: політичний (зміна законодавства, 

експропріація, примус виконання зобов’язань держави); правовий та 

регулятивний (доступ до правосуддя, повноваження партнера по реалізації 

проєкту; правила закупівель, що передують угоді ДПП); ризик незавершення 

будівництва в строк (непередбачувані події, наявність необхідних інженерних 

мереж); ризик невиконання зобов’язань (помилки у проєктуванні, невідповідна 

експлуатація, сировина та матеріали невідповідної якості); операційний 

(дефекти, корегування); фінансовий (кредитування, коливання валютного курсу); 

ризик попиту (зміна тарифів, попит на майбутню продукцію); екологічний та 

соціальний. 

Управління ризиками в рамках ДПП є складним завданням, тому з метою 

зниження цих ризиків було розроблено низку механізмів, що дозволяють зробити 

проєкт прийнятним для банківського фінансування, а також надають можливості 

різним сторонам проєкту отримувати вигоду з більш ефективного управління 

ризиками, зокрема: проєктна компанія може укласти контракт з контрагентами-

фахівцями або сторонами, які можуть поліпшити керівництво певними ризиками; 

можливе страхування ключових ризиків, зокрема щодо будівництва, обладнання, 
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будівель, персоналу і форс-мажору; держава може надати гарантії або субсидії 

для певних ризиків; багатосторонні кредитні агентства, двосторонні кредитні 

агентства та експортні кредитні агентства можуть надати заємний і власний 

капітал, страхування і гарантії з певних ризиків; для управління ризиком можуть 

використовуватися інші фінансові інструменти, такі як хеджування, 

вузькоспеціалізоване страхування, облігації, пов’язані з ризиком катастроф, та ін. 

Важливою частиною зниження ризиків є організація проєкту і його ефективне 

оцінювання. Під час проведення повного банківського оцінювання проєкту 

ризики може бути зведено в матрицю ризиків для допомоги у визначенні 

значущості певних ризиків, суміжних ризиків (випадок, коли ризики, взяті разом, 

більше суми окремих ризиків, і де ризики переплетено таким чином, що для 

зниження одного ризику, необхідно знизити й інший залежний від нього ризик) і 

пріоритетів в управлінні ризиками [90, с. 76]. 

Фактори ризику можна поділити на дві групи: екзогенні ризики 

(політичні, юридичні, економічні, природні, ринкові) та ендогенні ризики 

(вибір проєктів, проєктне фінансування, будівництво, взаємини, експлуатація). 

Екзогенні ризики будівництва неконтрольовані й виникають під впливом 

зовнішніх чинників, таких як стихійні лиха, ринковий ризик, відсотковий ризик 

та ін., а ендогенні ризики виникають із конкретних контрактних факторів 

проєктів ДПП [438].  

У методах, застосовуваних задля оцінювання проєктів ДПП, основним 

фактором, який необхідно проаналізувати, є ризик. Тому багато вчених, які 

розглядають успіх реалізованих проєктів ДПП, намагаються виокремити 

ключові ризики або класифікувати їх у групи, що мають найбільший вплив на 

процес і результат проєкту та можуть в майбутньому сприяти реалізації таких 

проєктів. На основі досліджень [465; 528; 551; 559; 569; 576; 577] можна 

виділити основні фактори ризиків проєктів ДПП на різних стадіях реалізації та 

їхні чинники (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Основні фактори ризиків у проєктах ДПП 
Фактор ризику Фактори, що створюють ризик 

1 2 

Передпроєктний 
(підготовчий) 

Пошук фінансування для підготовки проєкту; отримання 
дозволу на реалізацію проєкту; умови ділянки; 
забруднення; споруди, що існують 

Фінансовий  Відсоткова ставка; девальвація грошової одиниці; пошук 
засобів для покриття основних та додаткових витрат на 
проєкт; коливання валютних курсів; висока вартість торгів; 
інфляція; нерозвинений ринок фінансування 

Економічний  Прогноз попиту на ринку; цінова невідповідність; норма 
повернення інвестицій; зміна тарифів, цін; ризики активів; 
низька дохідність та ліквідність; перевищення витрат на 
проєкт; кредитний ризик; низька ефективність; 
несвоєчасність оплати робіт; недостатній ринковий попит 

Проєктний  Довготривалість; відміна окремих дозволів; недостатня 
специфікація умов контракту; недоліки конструкції; час і 
вартість будівництва; придатність для мети; зміни проєкту, 
обсягів або специфікації; якість будівництва; затримка в 
погодженні проєктів і дозволів; суперечливий або 
недосконалий контракт; відсутність допоміжної 
інфраструктури 

Розташування  Підготовка майданчика (придбання земельної ділянки, 
доступність матеріалу/робочої сили, викуп, вивантаження, 
зв’язок із зацікавленими спільнотами); стан ділянки 
(умови, конструкції); землекористування 

Будівельний та 
технологічний  
 

Перевищення вартості будівництва (зміна контракту, зміна 
обсягу робіт); банкрутство субпідрядників 
(постачальників); якість будівництва (технічний ризик, 
неякісні матеріали); тимчасова затримка будівництва, 
непрацездатність робочої сили, незавершені інженерні 
мережі; час простою; технологічний збій; недостатня 
організація й координація; невиконання проєкту (невчасне 
виконання); невведення в експлуатацію 

Експлуатаційний 
(обслуговування) 

Перевитрата експлуатаційної вартості (виробничі 
відносини, охорона праці й технічне обслуговування); 
перевищення термінів робіт (низька продуктивність праці, 
затримки погоджень); якість обслуговування 
(експлуатації); зміна потреб та очікувань суспільства; 
ремонт 

Політичний (регуляторний) 
 

Нестабільна політика уряду; державна корупція; державне 
втручання; регламентні втручання; поганий процес 
прийняття рішень у суспільстві; політичні чинники 
(анулювання ліцензії, націоналізація, відмова, обмеження 
на імпорт, політична опозиція) 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 

Правовий  
 

Зміни в законодавстві; зміни у правовій і нормативній базі; 
правова підтримка; недосконала правова і наглядова 
система; зміна в податковому регулюванні 

Екологічний  Вплив на навколишнє середовище 

Соціальний  Конфлікти з місцевим населенням; публічне заперечення 
проти функціонування проєкту 

Форс-мажор  
 

Несподівані екзогенні події (повені, землетруси); 
геотехнічні умови; заворушення; страйки; війна; безлад 

Джерело: розроблене автором на основі [465; 528; 551; 559; 569; 576; 

577]. 

 

Ризики зводяться до макроекономічного, будівельного, операційного та 

ринкового ризиків. Серед цих категорій макроекономічні ризики вважаються 

критичними факторами ризику в більшості досліджень. Коливання відсоткових 

ставок, інфляція також створюють значну невизначеність у завершенні проєктів 

ДПП. Крім того, форс-мажор ідентифікується як фактор ризику з найменшою 

вірогідністю для пом’якшення, оскільки він не контролюється ні державою, ні 

приватною стороною [566]. 

Ідентифікувавши основні ризики проєктів ДПП, розуміючи їхню 

природу, вірогідність виникнення, наступним завданням матемемо розподіл 

зобов’язань щодо ризиків між партнерами. Відповідальність за пом’якшення 

впливу ризиків, запобігання появі ризиків підвищує вірогідність своєчасного 

виконання умов угоди, хоча потребує додаткових витрат відповідного учасника 

угоди. Типовий розподіл відповідальності щодо ризиків у проєктах 

ДПП [577, с. 187] наведено в табл. 2.4. Як видно з табл. 2.4, основні 

зобов’язання щодо ризиків проєкту покладається на приватного партнера. 

Схожий підхід до розподілу ризиків у проєктах ДПП розглянуто в 

дослідженні [565], де встановлено, що оптимальне значення для інвестованих 

коштів залежить від кількісного і якісного розподілу ризиків. Запропоновано 

три рівні факторів ризику: макроекономічний (політичні, соціальні ризики), 



160 

 

мезорівень (ризик будівництва) і рівень мікроризиків. Відповідно визначено 

розподіл ризиків між партнерами: макрорівень розподіляється в державний 

сектор, мезоризик – у приватний сектор і мікроризик – в обидва сектори. 

Оптимальний розподіл ризиків залежить від ситуації, і суб’єкт 

державного сектору може зберегти певний ризик для зменшення контрактної 

ціни [488]. У кількісному оцінюванні ризику об’єктивні ймовірності 

корегуються з використанням суб’єктивних оцінок (експертних висновків). Ці 

висновки можуть спотворити кількісну оцінку ризиків, що може призвести до 

неправильних результатів [530]. 

 

Таблиця 2.4 

Типовий розподіл зобов’язань щодо ризиків між партнерами у проєктах 

ДПП [577] 
Категорія ризику Опис Розподіл зобов’язань 

щодо ризиків 
Об’єкти, що 
існують 

Придатність для використання в 
переплануванні 

Держава 

Умови ділянки Забруднення, будівельні матеріали  Держава, приватний 
партнер 

Екологія  Дотримання екологічних заходів Приватний партнер 
Проєктування Цільова придатність Приватний партнер 
Будівництво Відповідальність за строки та витрати Приватний партнер 
Трудові 
відносини 

Трудові суперечки та затримки Приватний партнер 

Введення в 
експлуатацію 

Затримки та витрати на усунення недоліків Приватний партнер 

Попит на 
послуги 

Виведення доходів третіх осіб Приватний партнер 

Мережевий 
ризик 

Підключення до мережі постачальників Приватний партнер 

Ризик витрат на 
життєвий цикл 

Відповідальність за вартісні зміни Приватний партнер 

Політичний 
ризик 

Зміни податкового законодавства Держава 

Фінансовий 
ризик 

Зміна відсоткових ставок та курсів валют Приватний партнер 

Форс-мажор Непередбачувані випадки Приватний партнер 
 

У дослідженні [515] наведено різні поняття ризиків та невизначеностей: 

технічний, постмодерністський та радикальний. Ризик може бути обраховано 
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технічно й можливо досягти оптимального розподілу ризиків. Розуміння та 

управління ризиками розглядається як ключовий фактор успішних дій та 

прийняття рішень. Постмодерністська концепція відбиває ризики як створені, 

так і незбалансовані, а демократичну політику розглядає як правильний шлях 

урегулювання ризиків. В основі постмодерністської концептуалізації лежить 

поняття ризикованого суспільства, наповненого можливостями, яких ніхто не 

може повністю зрозуміти. Ризики не є результатом попередніх рішень, але вони 

не обмежуються в часі та просторі, тому ймовірнісні моделі не може бути 

використано для їхнього моделювання і ризиками неможливо управляти за 

допомогою обліку та компенсацій. На відміну від ролі експертів у технічному 

підході, постмодерністські концепції виступають за думки громадян. 

Радикальні концепції чітко визначають, що можна обчислити, а що непізнаване 

(ризик і невизначеність). Невизначеність не застосовується в довгостроковій 

перспективі та впливає на рішення середньострокового періоду. Зазначений 

підхід рекомендує впливати на невизначеність. 

Приймаючи рішення, необхідно визначити можливості розрахунку 

ризику, щоб урахувати невизначеність. При технічному підході методи 

прийняття рішень (імовірнісні моделі) використовуються для включення 

ризиків у розрахунки прибутковості, але невизначеність ігнорується. 

Постмодерністський підхід дає правильні рішення деяких проблем технічного 

підходу, але все одно не може повністю замінити його. Перш за все сучасні 

методи аналізу ризиків значною мірою ґрунтуються на технічному плані 

оцінювання ризиків. Прийняття рішень не може бути пояснено без урахування 

цих поглядів, а поняття ризику та невизначеності не розділено. 

Постмодерністські погляди розглядають ризики лише як загрози та не 

враховують можливості, хоча необхідно визначати і потенційні прибутки і 

збитки. Отже, зазначене важливо для середньострокової та довгострокової 

перспектив рішень про надання громадських послуг або інфраструктурних 

проєктів [515]. 

Теорія ігор використовується як математична модель аналізу прийняття 
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необхідних рішень на основі матриці виплат або розроблення стратегій, що 

дозволяють використовувати останні для оцінювання ризиків або груп ризику 

проєктів ДПП. На основі принципів теорії ігор [542] зроблено висновок, що 

успіх реалізації проєкту залежить від державної політики. 

Фахівці ЄІБ вивчили [502] та використовували методи теорії ігор у 

пошуках рішення про пом’якшення управління ризиками у процесі реалізації 

проєктів ДПП представниками державного та приватного секторів. Кращий 

результат досягається в результаті взаємної співпраці партнерів проєкту для 

зменшення впливу ризиків на реалізацію проєкту. Управління ризиками 

реалізується за рахунок партнера, що має більше управлінських можливостей 

або спроможність управляти з найменшими витратами. 

Порядок виявлення та розподілу ризиків між партнерами у вітчизняній 

практиці ДПП закріплено в Методиці виявлення ризиків здійснення державно-

приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними. 

Відповідно до зазначеного нормативно-правового акта, кількісне оцінювання 

ризиків проводять на основі: аналізу чутливості; сценарного аналізу та методу 

Монте-Карло. До істотних ризиків реалізації проєктів ДПП віднесено: отримання 

дозвільних документів та ліцензій; ризики у процесі проєктувальних та 

будівельних робіт; попит та ринок збуту; операційні ризики; нормативно-правові 

ризики; ризики фінансового та макроекономічного характеру; соціально-

політичні ризики; форс-мажор [296]. 

Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, далі – WEF) у 

щорічному звіті про глобальні ризики у світі (The Global Risks Report 2018) 

оприлюднює дані щодо глобальних ризиків для ведення бізнесу в Україні. 

Ризики, що можуть мати найбільший вплив на ведення бізнесу в Україні, 

подано на рис. 2.9. 

До економічного характеру ризиків віднесено: ризик високих цін на 

енергетичні ресурси, некеровану інфляцію, фіскальні кризи, відмову 

фінансових механізмів або установ, безробіття. До соціальної групи ризиків 

належить глибока соціальна нестабільність. Кризи геополітичного характеру: 
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міждержавний конфлікт, неспроможність національного управління, державна 

криза. Технологічні криза – шахрайство або крадіжка даних [349]. Для 

порівняння, світова тенденція ризиків для ведення бізнесу (перша трійка 

відповідно): безробіття – 35,9, фіскальні кризи – 28,8, неспроможність 

національного управління – 28,4 [348]. 

 

 
 

Рис. 2.9. Глобальні ризики для ведення бізнесу в Україні [349] 

 

Національним банком України було проведене дослідження щодо 

системних ризиків фінансового сектору (опитування щодо системних ризиків у 

фінансовому секторі) в листопаді 2018 р. (рис. 2.10).  

Переважна кількість суб’єктів фінансового ринку нинішній стан 

фінансової системи розглядає як задовільний та не вбачає можливостей щодо 

змін протягом найближчих шести місяців. 69 % респондентів поточний стан 

фінансового сектору вважають задовільним, 12 % – визначили стан як добрий. 

73 % респондентів вважають, що стан фінансового сектору в найближчі шість 

місяців не зазнає змін, 15 % переконані, що стан покращиться. Опитування у 
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травні 2018 р. показало більш оптимістичніші оцінки: 35 % респондентів 

очікували покращання стану фінансового сектору; більше двох третин 

опитаних вважають за середній загальний рівень ризику в фінансовому секторі; 

ще 25 % визначили ризик вищим за середній. Оцінювання стійкості 

фінансового сектору до негативних факторів покращилося: 69 % респондентів 

назвали її середньою (52 % у травні 2018 р.), а 12 % визначили рівень стійкості 

високим (0 % у травні 2018 р.) [260].  

 

 
Рис. 2.10. Системні ризики фінансового сектору [260] 

 

Як і в опитуванні травня 2018 р., до п’яти найбільших факторів ризику 

для фінансового сектору входять: корупція, діяльність органів правопорядку та 

судової системи; стан взаємодії з міжнародними фінансовими структурами; 
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політична та соціальна ситуації в країні; стан захисту прав кредиторів та 

інвесторів; шахрайство та кібернетичні загрози. Респонденти визначили, що, 

порівнюючи з попереднім опитуванням, зростання ризиків найбільше відбулося 

за факторами доступу до фондування (з 23 % травня до 54 % листопада) та 

конкуренції на ринку фінансових послуг (з 13 до 38 %). Найбільше знизилися 

показники ризиків настання банкрутства чи значних фінансових проблем 

фінансових установ (з 26 до 15 %) та загрози зменшення вартості активів і 

погіршення якості застави (з 43 до 31 %) [260]. 

З огляду на несформованість в Україні достатньо дієвої методології 

аналізу та оцінкювання ризиків, на нашу думку, процес управління ризиками у 

процесі реалізації проєктів ДПП повинен передбачати (рис. 2.11), крім заходів, 

викладених у Методиці виявлення ризиків здійснення державно-приватного 

партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними [296] (визначення 

ризиків, оцінка ризиків, розподіл ризиків, управління ризиками, що здійснює 

державний партнер у конкретній угоді про ДПП), 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. 

Механізми державного регулювання можуть забезпечити (у разі 

необхідності) створення (спрощення, удосконалення) певних адміністративних 

процедур; урегулювання (дерегулювання) секторальних особливостей реалізації 

проєкту ДПП; введення в дію норм, стандартів, правових актів, методик; 

запровадження квот, замовлень; фінансування з бюджетів різних рівнів; 

залучення інших проєктів, що можуть зменшити окремі ризики; запровадження 

особливих режимів функціонування; надання допомоги та ін. заходи, які не 

суперечать чинному законодавству. 

Погоджуючися з Д. Уїльямсом та Т. Парром, які визначають, що 

управління ризиками повинне використовувати взаємозв’язок параметрів: 

суб’єктів – учасників партнерства; процесів; інструментів; структури та 
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інформації для прийняття рішень [398, c. 143], слід додати декілька важливих 

параметрів з точки зору формування сприятливого та контрольованого 

середовища функціонування суб’єктів господарської діяльності: державна 

економічна політика, регуляторні інститути та механізми державного 

регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Модель процесу управління ризиками проєктів ДПП 

Джерело: розроблене автором 
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Як бачимо з попередніх досліджень, ризики лежать у площині 

економічної проблематики, соціальної нестабільності, політичної ситуації в 

країні, значних корупційних проявів системи влади. В основі більшості ризиків 

лежить невизначеність та мінливість. Чітке визначення відповідальності щодо 

ризиків не говорить про певну відокремленість партнерів у свої намаганнях 

досягти певних результатів, адже головною метою проєкту залишається 

задоволення важливих потреб суспільства. Кінцевий позитивний результат 

залежить від спільних дій приватного та державного власників. Якщо суб’єкт 

підприємницької діяльності має виявити фінансові, технічні та управлінські 

якості, то державний партнер повинен забезпечити ефективну реалізацію 

функцій державних органів (адміністрування, дозволи, доступність інформації, 

прозорість та спрощеність процедур, територіальний маркетинг, політична 

стабільність, субсидування), наявність об’єктів державної власності (придатні 

земельні ділянки, будівлі, комунікації) та формування відповідної державної 

політики щодо розвитку ДПП. При управлінні ризиками кращий результат 

виходить, коли обидві сторони проєкту взаємно співпрацюють, щоб зменшити 

вплив ризиків на реалізацію проєкту на всіх стадіях реалізації [190; 191]. 

За результатами аналізу можна зазначити, що реалізація довгострокових 

та масштабних проєктів ДПП постійно стикається з низкою різноманітних 

ризиків практично на будь-якій стадії виконання проєкту. Недостатня кількість 

емпіричних даних щодо проєктів, які існують декілька десятиліть, заважає 

провести всебічний аналіз видів ризиків та впливу їх на результати здійснення 

проєктів. Запропонований огляд сучасних досліджень [190; 191] дозволяє 

виокремити основні види ризиків (передпроєктний, фінансовий, економічний, 

будівельний, екологічний, політичний та ін.) та визначити окремі чинники 

виникнення ризиків, що дає можливість зорієнтувати потенційних партнерів 

щодо методів визначення вартості проєкту, задіяних третіх сторін та 

підрядників, особливостей ризиків та майбутнього розподілу зобов’язань щодо 

ризиків між партнерами реалізації проєкту. Доцільним є розроблення 

методологічного забезпечення розрахунку ризиків на різних стадіях здійснення 
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проєкту для використання у процедурі відбору приватних учасників ДПП та 

формування в угодах окремих умов, пов’язаних із питаннями ризиків. Лише 

спільні дії органів державної влади та приватного партнера дозволять 

здійснювати ефективне управління ризиками та досягати поставлених власних 

та загальних цілей. 

 

Висновки до розділу 2 

 

За цим розділом можна дійти таких висновків: 

1. 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, КМУ, Верховну Раду 

України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, органи судової влади. Вітчизняне 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 ДПП. 

Державне регулювання розвитку ДПП – це 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 
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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). Усебічний процес 

регуляторної діяльності щодо розвитку ДПП передбачає одночасне регулювання 

економічних процесів та сфер, що прямо чи опосередковано впливають на 

політику розвитку в царині ДПП. 

2. Ураховуючи нинішні 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 

ДПП. Процес державного регулювання розвитку ДПП потрібно не розглядати 

лише в розрізі політики розвитку одного сектору, а 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. 

3. У проаналізованому процесі впливу суб’єкта регулювання на об’єкт 

визначено, що на основі окреслення стратегічної мети, цілей та принципів 

державного регулювання сфери розвитку ДПП в Україні в межах єдиної системи 

можливо виокремити функціональні механізми – організаційний, 

адміністративний, економічний, правовий, інформаційний (у складі 

комплексного механізму). Механізм державного регулювання розвитку ДПП – це 
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сукупність процесів (у межах системи) забезпечення цілеспрямованого впливу 

органів державної влади (суб’єкта), відповідно до наявних функцій та принципів, 

для передачі проактивної (запобіжний характер на основі планування, 

координації, корегування) та реактивної дії (адаптивність та динамічність 

реагування) на параметри об’єкта регулювання для стабілізуючої зміни стану 

об’єкта або подолання окремих суперечностей, відповідно до встановленої мети, 

цілей та державної політики у сфері розвитку ДПП. Механізм державного 

регулювання як спосіб передачі управлінських рішень повинен передбачати 

відповідні методи, інструменти та засоби впливу на об’єкт регулювання.  

4. Методологія розвитку ДПП в окремих сферах господарювання 

формується, виходячи з 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.  

5. 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, які 

будуть надаватися; основні завдання). Прийнятність моделі ДПП реалізується в 

разі ефективності інвестиційного набору для обох партнерів. Розвиток системи 

надання житлово-комунальних послуг є досить нагальною проблемою, що 

вимагає з боку органів державної влади реалізації завдань поліпшення якості 

послуг, розширення доступу до послуг, упровадження енергоощадних технологій 

на основі залучення ресурсів та інвестицій. Важливим залишається: мотивування 

приватних суб’єктів розширювати доступність послуг, забезпечення фінансової 

стійкості проєктів, формування нормативно-правової бази, зменшення ризиків, 
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адаптивність проєктів ДПП до мінливого зовнішнього середовища, чітке 

визначення ролей та обов’язків партнерів, досягнення соціальних та екологічних 

цілей, використання світового досвіду реалізації проєктів у сфері охорони 

здоров’я та надання житлово-комунальних послуг, 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; реалізації 

економічних, технологічних, наукових та виробничих зв’язків; узгодженості 

окремих цільових орієнтирів; міжсекторної інтеграції, яка може реалізуватися у 

вигляді синергічного ефекту. Зазначені полісекторальні кластери на основі 

проєктів ДПП можуть стати так званими «точками зростання» окремих 

поєднаних проєктами галузей, де задіяно проєкти. Вбачається можливість 

отримання міжсекторального ефекту від реалізації проєктів ДПП як нового 

підходу до реалізації поєднаних цілей за рахунок ДПП та зниження вартості 

послуг, що надаються, зростання якості їх. 

6. На сьогодні відсутній єдиний підхід, за допомогою якого можливо 

оцінити сукупні аспекти результатів реалізації проєктів ДПП та розрахувати 

ефективність проєкту з урахуванням різних показників для кожного партнера. Як 

класичні методи визначення ефективності застосовуються: співвідношення ціни і 

якості, розрахунок чистої приведеної вартості та внутрішньої норми 

рентабельності, метод реальних опціонів, експертне оцінювання та теорія ігор. 

Альтернативними методами оцінювання є застосування штучних нейронних 

мереж, що спираються на нечітку логіку, та генетичних алгоритмів, які 

допоможуть досить об’єктивно визначити 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 удосконалення законодавчого регулювання 

застосування методології альтернативних сучасних підходів щодо оцінювання 
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ефективності проєктів ДПП та подальший розвиток теоретичних і прикладних 

аспектів застосування сучасного арсеналу методів оцінювання.  

Доцільність реалізації проєкту для держави, регіону, територіального 

утворення, сектору економіки, суб’єктів господарської діяльності повинно 

визначати із застосуванням відповідної методики оцінювання ефективності ДПП 

на основі багатофакторних моделей. У результаті успішної реалізації проєкту 

ДПП буде отримано 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 розрахунку 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 проєєкту ДПП 

з урахуванням суб’єкт-об’єктного складу та отриманих ефектів. 

7. 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 та приватним власником. 

Визначено, що методологічно фактори ризику можуть бути: екзогенними 

(політичні, юридичні, економічні, природні, ринкові) та ендогенними (вибір 

проєктів, проєктне фінансування, будівництво, відносини, 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 
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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 застосуванню ДПП в Україні, але 

спільні заходи партнерів щодо ефективного управління ризиками та розподілом 

їх дозволить успішно реалізувати інфраструктурні проєкти. 

8. З огляду на несформованість в Україні достатньо дієвої методології 

аналізу та оцінювання ризиків процес управління ризиками у процесі реалізації 

проєктів ДПП повинен передбачати, крім заходів, визначених законодавством 

(визначення ризиків, оцінювання ризиків, розподіл ризиків, управління 

ризиками, яке 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. Механізми державного регулювання 

можуть забезпечити створення (спрощення, удосконалення) певних 

адміністративних процедур; урегулювання (дерегулювання) секторальних 

особливостей реалізації проєкту ДПП; введення в дію норм, стандартів, правових 

актів, методик; запровадження квот, замовлень; фінансування з бюджетів різних 

рівнів; залучення інших проєктів, що можуть зменшити окремі ризики; 

запровадження особливих режимів функціонування; надання допомоги та інші 

заходи, що не суперечать чинному законодавству. 

Управління ризиками повинне використовувати взаємозв’язок 

параметрів: суб’єктів – учасників партнерства; процесів; інструментів; 

структури та інформації для прийняття рішень, державну економічну політику, 

регуляторні інститути та механізми державного регулювання.  
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РОЗДІЛ 3 

ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТЕРСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

3.1. Підходи до формування політики розвитку ДПП 

 

Державне регулювання економіки передбачає пошук оптимальних 

підходів, які дозволяють сформувати ефективну державну політику. Зазначене 

завдання є комплексним і вимагає визначення цілей, принципів, правил, 

інструментарію, що дозволяє забезпечити встановлені пріоритети та 

задовольнити сучасні економічні та соціальні виклики. Досягнення необхідних 

орієнтирів, що мають суспільне значення та певні вимірні показники, 

першочергово лежить у площині формування відповідної політики, що 

ухвалюється державою.  

Державна політика, вирішуючи важливі суспільні завдання, формується на 

основі функціонування відповідного інституційного середовища, забезпечення 

правового середовища, виходячи з реального соціально-економічного стану 

розвитку держави, наявності верховенства права, ефективного урядування та 

політичної стабільності. 

Державну політику розуміють як ухвалене на конституційних засадах із 

залученням громадськості стратегічне рішення з чітким визначенням результатів, 

яке є засобом забезпечення суспільних потреб у тій чи іншій сфері й реалізується 

органами державного управління [266, с. 67]. Одним із напрямів державної 

політики є економічний розвиток, адже система ринкових економічних відносин 

потребує відповідного регулювання. Завданням держави є здійснення 

стратегічного впливу на економіку, що передбачає формування своєї політики на 

принципах, які доповнюють дію традиційних ринкових важелів [89, с. 58].  

Розроблення економічної політики вимагає прийняття державних рішень, 

дотичних до законодавчого процесу й оперативного управління органами 



175 

 

державної влади. Розроблення економічної політики держави полягає в її 

науковому обґрунтуванні, урахуванні необхідності забезпечення соціально-

економічної стабільності та розвитку країни, для чого передбачено наукове 

формулювання цілей, завдань і пріоритетів, які втілюють потреби й інтереси 

суспільства, та вибору механізмів і інструментів її практичної реалізації [7, с. 8]. 

Послідовність формування економічної політики держави передбачає [207, с. 9]: 

сформулювати основні та допоміжні завдання, яких необхідно досягти до 

вказаного терміну; визначити цільові показники (таргети), у яких можна 

відобразити зміст завдань; дібрати інструменти, що здатні впливати на виявлені 

зв’язки між цільовими показниками й іншими параметрами економічної системи. 

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [292] 

визначив засади внутрішньої політики України за відповідними сферами 

суспільного життя (розбудова державності, розвиток місцевого самоврядування 

та стимулювання розвитку регіонів, економічна сфера, екологічна сфера та сфера 

техногенної безпеки, соціальна сфера та ін.). В економічній сфері ДПП 

розглядається як важливий інструмент реалізації внутрішньої політики держави 

на засадах розвитку механізмів зазначеного партнерства, що має за мету залучити 

інвестиції в модернізацію промислової та соціальної інфраструктури. Крім 

іншого, основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є 

створення конкурентоспроможної національної економіки зі швидкими темпами 

зростання, забезпечення стабільності макроекономічного рівня та низький рівень 

інфляції; антиінфляційна, податкова, бюджетна політика; забезпечення 

інституційних умов для розвитку підприємництва; стимулювання інвестиційної 

та інноваційної діяльності; забезпечення економічної збалансованості розвитку 

регіонів; упровадження економічного стимулювання модернізації національного 

виробництва, спрямування інвестицій у сучасні технології, формування 

інноваційної інфраструктури та державних програм промислової модернізації; 

розбудова інфраструктури сфери транспорту; реформування житлово-

комунального господарства. Одним із головних шляхів забезпечення 

вищевказаних завдань, на нашу думку, може бути реалізація проєктів ДПП. 
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У цілому ефективність важелів реалізації державної політики знаходиться 

в інституційній сфері: діалог, ДПП, створення інституційної інфраструктури 

ринків, забезпечення соціальної відповідальності бізнесу тощо [125, с. 45]. З 

огляду на зазначене бачення важливим елементом економічної політики є ДПП, а 

завданням держави – формування політики розвитку ДПП в Україні. З огляду на 

важливість та доцільність реалізації проєктів розбудови інфраструктури та 

передачі окремих функцій держави приватному власнику слід розглянути основні 

напрями здійснення економічної політики, яка стимулює розвиток ДПП. 

Головним державним органом, який відповідає за формування та 

реалізацію державної політики у сфері ДПП, соціально-економічного розвитку, 

розвитку підприємництва, державну інвестиційну політику, законодавство 

визначило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України (правонаступник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

На Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

покладено реалізацію завдань [272]: проведення моніторингу ефективності 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 

сфері ДПП; організація перевірки виконання договорів ДПП; проведення 

моніторингу, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку 

результатів здійснення ДПП (оцінювання та моніторинг загального рівня 

ризиків державного партнера в договорах ДПП); проведення моніторингу 

дотримання вимог законодавства у сфері ДПП (у процесі проведення конкурсів 

із визначення приватного партнера); участь в організації навчання та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері ДПП; ведення обліку договорів ДПП.  

В Україні в якості державного партнера виступають держава Україна та 

територіальні громади (в особі відповідних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування) [287]. Таким чином, єдиного інституційного органу, 

який би забезпечував реалізацію проєктів ДПП, в Україні не існує.  

Важливим для розвитку ДПП є розуміння основних показників, що 

характеризують розвиток економічного середовища та ефективності діяльності 

інституцій, що забезпечують економічний розвиток держави. У даному випадку 
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можна скористатися оцінкою Інституту Менеджменту (IMD), що оприлюднює 

загальний рейтинг конкурентоспроможності (IMD World Competitiveness) 63 

країн світу.  

Рейтинг IMD World Competitiveness 2018 [474] розраховується з аналізу 

критеріїв, які поєднано в чотири групи: внутрішній економічний потенціал 

(макроекономічні показники, макроекономіка, міжнародна торгівля, іноземні 

інвестиції, відкритість ринку, ціни); ефективність уряду (державна політика, 

податкова система, інституційна база, законодавство щодо підприємницької 

діяльності, соціальна база); ефективність бізнесу (продуктивність, ринок праці, 

фінанси, менеджмент, масштабність); інфраструктура (базова, технологічна, 

наукова, охорони здоров’я та навколишнього середовища, освітня). 

Для реалізації проєктів ДПП, залучення потенційних партнерів особливо 

значущим для інвесторів залишається рівень конкурентоспроможності країни. 

Динаміку рейтингу конкурентоспроможності України подано в табл. 3.1. Як 

бачимо, Україна в останні п’ять років у рейтингу конкурентоспроможності 

перемістилася нижче на 10 позицій. Найкращим із субпоказників є стан 

інфраструктури. У 2018 р. на нижчий позиції знаходяться Бразилія (60), 

Хорватія (61), Монголія (62) та Венесуела (63) [474].  

 

Таблиця 3.1 
Рейтинг конкурентоспроможності України  

 2014 р.  2015 р.  2016 р.  2017 р. 2018 р.  
Загальний рейтинг 49 60 59 60 59 
Економічний потенціал 48 60 60 55 58 
Ефективність уряду 52 59 57 59 59 
Ефективність бізнесу 49 55 60 59 55 
Інфраструктура 44 48 50 53 53 

 

Джерело: складено на основі [474]. 

 

Як зазначалося вище, формування політики розвитку ДПП значною 

мірою залежить від управлінської спроможності держави. Державне управління 



178 

 

розглядається як набір різноманітних процедур та інститутів, за допомогою 

яких реалізуються владні повноваження державних органів. Процес державного 

управління містить у собі дії щодо процесу формування, моніторингу та зміни 

урядових структур; можливості держави ефективно формувати та реалізовувати 

політику у відповідних сферах діяльності; формування необхідного ставлення 

суспільства, суб’єктів владних відносин до інституцій, які регулюють 

соціально-економічну взаємодію між ними. Якість інституціонального 

середовища є результатом ефективності державного управління.  

У зарубіжній науковій літературі ефективність виконання владних 

функцій у державному управлінні демонструє комплексний показник GRICS 

(Governance Research Indicator Country Snapshot), що враховує шість показників 

– характеристик певної сфери, пов’язаної з особливостями державного 

управління, та оприлюднюється як Всесвітні показники управління – The 

Worldwide Governance Indicators (WGI) щодо понад 200 країн світу. WGI 

визначає основні аспекти управління [591]:  

- право голосу і підзвітність (voice and accountability) – політичне 

середовище, у якому обираються представники владних структур, свобода 

висловлення власної позиції та незалежні засоби масової інформації; 

- політична стабільність і відсутність насильства/тероризму 

(political stability and absence of violence/terrorism); 

- ефективність уряду (government effectiveness) – якість формування та 

реалізації державної політики, довіра до упроваджуваної урядом політики; 

- якість регулятивної діяльності (regulatory quality) – здатність державних 

суб’єктів управління формувати та реалізовувати політику державного 

регулювання для розвитку приватного сектору;  

- верховенство закону (rule of Law) – довіра громадян до законів та 

їхнього виконання, ступінь дотримання угод, майнових прав, судових рішень, 

імовірність скоєння злочину й насильства; 

- рівень корупції (control of corruption) – визначення можливості 

використання державної влади для особистих потреб та використання 
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державних можливостей приватними суб’єктами.  

У базі даних Світового банку, які характеризують рівень державного 

управління в Україні з відповідними датами: 2007, 2012, 2017 рр. (рис. 3.1), 

можна визначити зміни окремих показників, що безпосередньо мають вплив і 

на сферу реалізації проєктів ДПП. 

 

 
 

Рис. 3.1. Динаміка показників державного управління в Україні  

Джерело: складене автором на основі [591] 

 

З вищенаведених даних видно, що в той час як зростає якість 

законодавства, забезпечується право голосу та підзвітність, достатньо 

проблемними залишаються високий рівень корупції та політична ситуація, 

пов’язана з конфліктом на сході країни. 

Цілі Організації Об’єднаних Націй у галузі сталого розвитку (SDG) 

включають інвестування в якісну інфраструктуру, що має значення для 

забезпечення сталого розвитку та розширення прав і можливостей громад у 

всьому світі. Збільшення інвестицій в інфраструктуру шляхом ДПП, заохочення 

ефективних партнерських відносин між державним і приватним секторами та 
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громадянським суспільством є стратегічно важливим завданням. Прозоре 

законодавство у сфері ДПП відіграє значну роль у розвитку ринкової 

економіки. Створення чіткої правової та інституційної основи є критичним 

фактором успіху для проєктів ДПП [519]. На рис. 3.2 подано порівняння 

процесів управління у сфері ДПП в Україні, Білорусі, Бразилії та Казахстані. Як 

бачимо, Україна лідирує щодо вирішення питань у процесі пропозицій 

приватного власника та у процесі підготовки проєктів ДПП. 

 

 
Рис. 3.2. Порівняння процесів реалізації проєктів ДПП 

Джерело: побудоване автором на основі [519; 562] 

 

Ще однією характеристикою нинішньої політики та умов розвитку ДПП в 

Україні слугує індекс Infrascope, що складається з п’яти напрямів оцінювання 

та 23 індикаторів. Дані для кількісних показників отримано з відділу 

економічної розвідки (The Economist Intelligence Unit) та з бази даних участі 

Світового банку у сфері інфраструктури (PPI) [505]. 

Відповідно до порівняння показників України у сфері реалізації ДПП 

щодо правового регулювання; інституцій; операційного досвіду; інвестиційного 
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країн (Албанія, Білорусь, Єгипет, Грузія, Йорданія, Казахстан, Марокко, 

Румунія, Сербія, Словаччина, Туреччина) (рис. 3.3) можемо побачити, що 

правове регулювання, інституції, інвестиційний та бізнес-клімат, фінансування 

мають нижчі показники, ніж у середньому по країнах, що ранжувалися. 

 
Рис. 3.3. Порівняння умов розвитку ДПП 

Джерело: побудоване автором на основі [505; 562] 

 

Якщо більш детально розглянути оцінку умов для реалізації ДПП 

відповідно до 23 індикаторів, можна побудувати профіль України та місце 

кожного показника серед 40 країн, що розвиваються (рис. 3.4). Побудований 

профіль дає можливість виявити та проаналізувати слабкі місця у створенні 

умов щодо розвитку ДПП: координація між державними установами; ризик 

повернення в державну власність; прозорість та підзвітність; валютний ризик та 

ін. 

Формування політики розвитку ДПП в Україні обов’язково повинне 

здійснюватися комплексно, враховуючи реалізацію інших державних політик: 

інвестиційної, податкової, регуляторної, політики розвитку підприємництва та ін. 

У сучасних умовах політику держави, інвестиційний клімат оцінюють як фахівці, 
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так і зацікавлені сторони (інвестори). 

 

Рис. 3.4. Профіль України за чинниками умов для реалізації ДПП  

Джерело: побудоване автором на основі [562; 567] 

 

За дослідженням Американської торговельної палати в Україні, 

найважливішими чинниками сучасної вітчизняної інвестиційної привабливості 

визначено [252]: низький рівень корупції (79,8 %); прозору та чітку 

нормативно-законодавчу базу (70,2 %); політичну стабільність (69,2 %). 

Збільшення обсягу інвестицій в Україну можливе за умов: сприятливого бізнес-
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середовища (62,8 %); макроекономічної стабільності (60,6 %); зниження 

політичних ризиків (50,0 %). 

За результатами опитування іноземних інвесторів, що було проведене 

Dragon Capital, Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) та Центром 

економічної стратегії (ЦЕС) в 2018 р., щодо проблем, які стоять на заваді 

надходженню іноземного капіталу в Україну, респонденти визначили Топ-10 

перешкод для залучення іноземних інвестицій (у порядку зменшення впливу 

фактору) [585]: широке розповсюдження корупції; недовіра до судової гілки 

влади; нестабільність грошової одиниці та фінансової системи; монополізовані 

ринки та захоплення влади олігархами; військовий конфлікт; обтяжливість та 

нестабільність законодавства; репресії з боку правоохоронних органів; 

обмеження руху капіталу та валютних операцій; складне податкове 

адміністрування; посилення трудової міграції з України. Респонденти 

вважають, що влада повинна здійснити наступні кроки, що будуть стимулювати 

залучення інвестицій до України: демонструвати рішучі заходи щодо 

антикорупційної діяльності; оновити судову систему; розмежувати політичні та 

бізнесові інтереси; обмежити політичний та економічний вплив олігархів; 

обмежити рейдерські захоплення; розпочати прозору приватизацію; 

стратегічним інвесторам надати податкові преференції. 

У 2-му півріччі 2018 р. Індекс інвестиційної привабливості для України, 

за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації, 

залишається в нейтральній площині (3,07) за п’ятибальною шкалою (шкала 

Лайкерта). 40 % з числа 115 опитаних топ-менеджерів не є задоволеними 

інвестиційним кліматом за вказаний період. Для 25 % інвестиційний клімат є 

привабливим. Інвестори найбільш незадоволені: високим рівнем корупції 

(78 %); недовірою до судової влади (74 %); відсутністю земельної реформи 

(66 %); тіньовою економікою (65 %). Динаміку Індексу інвестиційної 

привабливості подано на рис. 3.5 [139]. 
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Рис. 3.5. Динаміка Індексу інвестиційної привабливості України [139] 

 

Одним з основних чинників, що впливають на стимулювання 

підприємницької діяльності та інвестиційної активності у процесі реалізації 

проєктів ДПП, є сприятливе податкове середовище. За дослідженням 

Європейської Бізнес Асоціації експерти Податкового комітету оцінили 

податкову систему Україні. За результатами опитування (період квітень – 

жовтень 2018 р.) Податковий індекс склав 2,97 бала (з 5 балів), що стало 

найкращим показником за весь час досліджень з 2011 р. Індекс, перебуваючи у 

площині негативних значень, максимально наблизився до нейтральної 

позначки. З 82 опитаних експертів 48 % оцінили якість податкового 

законодавства України як задовільну, 27 % мають думку про необхідність 

подальшого вдосконалення законодавчих актів. Процес адміністрування 

податків та підготовки податкової звітності був оцінений позитивно 30 % 

експертів, 45 % вказали на обтяжливість процедури (завелика кількість 

платежів, незрозумілі правила та роз’яснення щодо підготовки звітності). З 
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фіскальним тиском стикалися 29 % респондентів, за досліджуваний період 21 % 

їх такого тиску не відчули. Незадоволеними якістю податкових сервісів 

виявилися 26 %, у той час як 33 % експертів якість податкового обслуговування 

задовольняє. Динаміку Податкового індексу подано на рис. 3.6 [20]. 

 

 
 

Рис. 3.6. Динаміка Податкового індексу [20] 

 

Відповідно до щоквартальної оцінки ділового клімату (ІІІ квартал 

2018 р.) [422], Агрегований показник перспектив промисловості у ІІІ кварталі 

2018 р. становив -0,05 (-0,04 у ІІ кварталі). Значення індексу поточної 

фінансово-економічної ситуації підприємств досягло позитивного значення – 

0,06 (у ІІ кварталі значення було від’ємним: -0,08). Значення індексу очікуваних 

змін фінансово-економічної ситуації мало тенденцію до зменшення: 0,24 (0,39 у 

ІІ кварталі). Індекс поточного стану ділового середовища становив -0,02 (-0,08 у 

ІІ кварталі). У ІІІ кварталі 2018 р. індекс очікуваних змін ділового середовища 

становив 0,16 (0,22 у ІІ кварталі). Частка серед менеджерів тих, які вважають 
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несприятливий регуляторний клімат перешкодою зростанню виробництва, 

збільшилася до 36,1 % (25,6 % у ІІ кварталі 2018 р.). 

На рівні регіонів та об’єднаних територіальних громад (у межах 

використання ДПП) важливим залишається створення економічного середовища, 

яке забезпечує залучення ресурсів, розбудову інфраструктури, співпрацю на рівні 

кластерних утворень, мультигалузевість, міжсекторальне співробітництво, 

інклюзивність розвитку, підвищення рівня людського капіталу.  

Цільові пріоритети економічної політики нашої держави до 2020 р., цілі 

сталого розвитку України до 2030 р. та пріоритетні цілі Уряду до 2020 р. 

відображено в табл. 3.2. 

Враховуючи відповідні чинники та детермінанти, держава вибудовує 

необхідну економічну політику, визначаючи окремі кроки та показники у 

законодавчих актах стратегічного характеру. Економічна стратегія слугує 

довгостроковим курсом економічної політики, що пов’язується з вирішенням 

масштабних економічних і соціальних завдань [117, с. 88]. Розгляньмо основні 

законодавчі акти, що сприяють реалізації чинників, які впливають на розвиток 

ДПП. 

Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» [326] передбачає комплексні дії 

відповідно до вектору розвитку, забезпечуючи сталий розвиток держави, 

проведення структурних реформ із метою підвищити стандарти життя. Зазначені 

завдання потребують відновлення макроекономічної стабільності, забезпечення 

стійкого зростання економіки, створення сприятливих умов для ведення 

господарської діяльності, прозорої податкової системи.  

Досягнення пріоритетів вектору руху передбачають розвиток 

підприємництва, реформування податкового та фінансового секторів, 

реформування мережі інфраструктури та житлово-комунального господарства, 

програми залучення інвестицій та низку інших реформ. Першочерговими 

напрямами реалізації реформ є: національна безпека та оборона, антикорупційна 

сфера, судова влада, децентралізація, дерегуляція та розвиток підприємництва, 

система охорони здоров’я, енергонезалежність. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
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Таблиця 3.2 

Цілі економічної політики України  
Цілі сталого розвитку до 
2030 р.  

Основні цілі до 
2020 р. 

Пріоритетні цілі Уряду до 2020 р. 

Подолання бідності. 
Подолання голоду, розвиток 
сільського господарства.  
Міцне здоров’я і 
благополуччя.  
Якісна освіта.  
Гендерна рівність.  
Чиста вода та належні 
санітарні умови.  
Доступна та чиста енергія.  
Гідна праця та економічне 
зростання.  
Промисловість, інновації та 
інфраструктура.  
Скорочення нерівності.  
Сталий розвиток міст і 
громад.  
Відповідальне споживання 
та виробництво.  
Пом’якшення наслідків 
зміни клімату.  
Збереження морських 
ресурсів.  
Захист та відновлення 
екосистем суші.  
Мир, справедливість та 
сильні інститути.  
Партнерство заради сталого 
розвитку 

Розвиток 
підприємництва, 
реформування 
податкового та 
фінансового секторів, 
реформування 
мережі 
інфраструктури та 
житлово-
комунального 
господарства, 
залучення 
інвестицій, 
національна безпека 
та оборона, 
антикорупційна 
політика, 
реформування 
судової влади, 
децентралізація, 
дерегуляція та 
розвиток 
підприємництва,  
система охорони 
здоров’я, 
енергонезалежність 

Економічне зростання (створення 
сприятливого інвестиційного клімату 
та утримання макроекономічної 
стабільності); 
структурна модернізація економіки, 
покращання умов для ведення 
бізнесу (спрощення адміністрування 
податків; реформування та розвиток 
фінансового сектору; створення 
системи моніторингу та контролю 
державної допомоги суб’єктам 
господарювання; дерегуляція і 
розвиток підприємництва та 
конкуренції; регіональний 
економічний розвиток; залучення 
інвестицій (створення ринкових умов 
для її функціонування та механізмів 
ДПП); 
ефективне врядування;  
розвиток людського капіталу 
(упровадження проєктів ДПП у сфері 
освіти);  
верховенство права і боротьба з 
корупцією; 
безпека та оборона (створення єдиної 
ефективної системи логістики і 
постачання сил оборони, залучення 
цивільних структур до заходів 
логістичного забезпечення із 
застосуванням механізму ДПП) 

Джерело: складене автором на основі [244; 318; 326]. 

 

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 р. [304] 

визначив середньострокові завдання, які спрямовано на поліпшенні різних 

сторін життя громадян за рахунок досягнення цілей: економічного зростання; 

ефективного врядування; розвитку людського капіталу; досягнення 

верховенства права та боротьби з корупцією; безпеки та оборони. Економічне 

зростання спирається на необхідність створити сприятливий інвестиційний 

клімат та утримати макроекономічну стабільність шляхом продовження 

фіскальної консолідації, що поступово створить нові робочі місця, підвищить 
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доходи та знизить рівень бідності. Для запоруки економічного зростання 

необхідно забезпечити рівні, прозорі та передбачувані правила ведення бізнесу, 

включити Україну до регіональних та глобальних ланцюгів створення доданої 

вартості, створити умови для розвитку високотехнологічних виробництв, 

прискорити залучення інвестицій в економіку держави. У напрямі залучення 

інвестицій передбачено: оптимізувати портфель інвестиційних проєктів за 

рахунок визначення можливостей залучення приватного інвестора у проєкти 

ДПП; запровадити стратегічне планування державних інвестицій, враховуючи 

середньострокові бюджетні перспективи; активно застосовувати різні форми 

ДПП для розвитку інфраструктури та надання послуг суспільного характеру у 

сферах транспорту, охорони здоров’я, енергетики, тепло- і 

водопостачання [304]. 

Загальні пріоритети Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 р. [294]: підвищити конкурентоспроможність регіонів; забезпечити 

територіальну соціально-економічну інтеграцію та просторовий розвиток; 

здійснювати ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку; 

створити оптимальні умови для розкриття потенціалу регіону та користування 

конкурентними перевагами регіональної економіки; не допустити поглиблення 

регіональних диспропорцій та формувати інфраструктуру; створювати бази для 

реалізації ефективної регіональної політики. Вказані пріоритети передбачають 

можливість використання проєктів ДПП на регіональному рівні. 

Програма діяльності КМУ [319] передбачала: забезпечити:прискорений 

економічний розвиток за рахунок Державної інвестиційної політики; 

підвищення ефективності управління державними інвестиційними видатками; 

поліпшення умов ведення бізнесу; залучення інвестицій у розвиток 

інфраструктури шляхом використання ДПП; реалізацію проєктів ДПП у сфері 

освіти. Вказані пріоритети не було виконано, і розвиток ДПП за рахунок 

політики, що існує, не було забезпечено. 

Програмою діяльності нового КМУ передбачалося: зростання економіки 

України на 40 % ВВП; залучення 50 млрд дол. іноземних інвестицій; суттєва 
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розбудова інфраструктури. Для реалізації зазначених масштабних завдань на 

державному, регіональному та місцевому рівнях визначено використання 

ДПП [299]. 

Законодавчі акти стратегічного характеру не передбачають цілісної 

політики розвитку ДПП в Україні. Таким чином, механізми державного 

регулювання не можуть до повної міри забезпечити необхідне втручання 

держави в досягнення передбачених показників (табл. 3.3). Система державного 

регулювання та реалізації політики розвитку ДПП залишається фрагментарною, 

а механізми регулювання не набувають запланованого характеру. Як приклад, у 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» розвиток ДПП не визначено як 

пріоритетний напрям. 

 

Таблиця 3.3 

ДПП в державних програмних документах [110] 
Програмні 
документи 

 

Обґрунтуванн
я реалізації 

ДПП 

Переваги 
ДПП для 
громадян 

ДПП як 
пріоритет 
державної 
політики 

Пріоритетні галузі для 
ДПП 

Концепція розвитку 
державно-
приватного 
партнерства в 
Україні на 2013–
2018 рр. [260] 

відсутнє не 
визначено 

не 
визначено 

Транспорт, енергетика, 
промисловість, 
будівництво, житлово-
комунальна 
інфраструктура, охорона 
здоров’я, освіта, наука  

Програма 
діяльності КМУ 
[299] 

відсутнє не 
визначено 

не 
визначено 

не визначено 

«Стратегія сталого 
розвитку «Україна-
2020» [269] 

відсутнє не 
визначено 

не 
визначено 

не визначено 

 

Оновлення інфраструктури, що існує, та створення нових об’єктів 

розглядаються як невід’ємна частина розуміння стану сучасної держави. Якісна 

інфраструктура набуває сильного політичного значення, якщо її пов’язано з 

прагненням уряду бути сучасним [538]. Слід врахувати і те, що поточна політика 

країн з низьким рівнем доходу повинна забезпечувати макроекономічну 

стабільність, сприяти розвитку приватного сектору, у т. ч. шляхом зміцнення прав 
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інвесторів та верховенства права, зменшення витрат на ведення бізнесу, 

інвестування в інфраструктуру, що допомагає посилити інвестування та 

прискорити зростання [548, с. 30]. 

За своєю суттю реалізація певної державної політики повинна сприяти 

власне об’єкту реалізації та забезпечувати можливість широкого використання 

механізмів, засобів, інструментів державного регулювання. Крім того, результат 

політики розвитку ДПП залежатиме значною мірою і від реалізації інших 

галузевих політик, що безпосередньо впливають на головні чинники 

упровадження моделей ДПП. На нашу думку, загальні підходи до реалізації 

політики державного регулювання ДПП в Україні можливо подати у вигляді 

моделі (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Загальні підходи до моделі реалізації політики державного 

регулювання ДПП в Україні 

Джерело: розроблене автором 
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Як було показано в розділі 1, складні системи у своєму розвитку зазнають 

неминучих змін у часі, що, по суті, є зростанням та проявом нових якостей. У 

першу чергу на розвиток системи ДПП впливають зміни політичного, 

економічного, правового, соціального, організаційного характеру. Подальший 

розвиток передбачає подолання опору у процесі управління змінами, що 

передбачатиме стратегічні, структурні та функціональні зміни (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Опір змінам у розвитку системи ДПП та способи подолання їх 
Фактори 

опору  
Опис обмежень Напрями необхідного 

реформування 
Зміст заходів 

1 2 3 4 

Політичні  Політична 
нестабільність. 
Відсутність 
прозорих 
процедур. 
Слабкі 
державні 
інститути 

Модернізація державної 
політики у сфері 
розвитку ДПП, 
стратегування розвитку 
ДПП. 
Упровадження 
принципів належного 
врядування 

Довгостроковий підхід до 
політики розвитку ДПП. 
Визначення та затвердження 
стратегій, цілей та завдань. 
Узгодження функцій та 
компетенцій суб’єктів 
управління розвитком ДПП 

Правові  Слабкі 
державні 
інститути. 
Недосконалість 
нормативно-
правової бази 

Забезпечення правової 
основи діяльності 
суб’єктів державного 
регулювання. 
Корегування юридичних 
меж для сприяння ДПП. 
Уточнення процедур 
реалізації проєктів 

Удосконалення законодавства. 
Розвиток інститутів захисту 
прав стейкхолдерів. 
Навчання персоналу 
спеціалізованого органу. 
Удосконалення правових 
механізмів державного 
регулювання 

Економічні Економічна 
нестабільність, 
нерозвинені 
фінансові 
ринки. 
Неврівноваже-
ність 
економічного 
середовища 

Забезпечення 
макроекономічної 
стабільності. 
Розвиток фінансових 
ринків. 
Розроблення методик 
для оцінювання 
державних ризиків. 
Удосконалення 
інвестиційного 
середовища 

Стабілізація макроекономічного 
стану. 
Розвиток фінансових 
інститутів.  
Державні та регіональні 
стратегії розвитку сфер 
діяльності. 
Економічне стимулювання, 
залучення стейкхолдерів до 
реалізації стратегій. 
Розвиток конкурентного 
середовища.  
Реформа банківської системи, 
формування інфраструктурних 
інвестиційних фондів 
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Продовження табл. 3.4 
1 2 3 4 

Соціальні  Невдоволеність 
суспільства 
щодо політики 
надмірної 
сплати за 
послуги. 
Відсутність 
діалогу 
«держава –
суспільство» 

Формування 
обґрунтованої вартості 
послуг. 
Розвиток інститутів 
громадянського 
суспільства. 
Формування суспільної 
підтримки реформ 

Оцінка чутливості 
громадськості щодо системи 
сплати за послуги. 
Упровадження системи 
справляння плати для 
підвищення суспільного 
сприйняття. 
Підтримка фінансово 
неспроможних споживачів 

Державний 
сектор 

Слабкі 
державні 
інститути. 
Недостатній 
досвід роботи у 
сфері ДПП 

Створення дієвої 
системи державного 
регулювання розвитком 
ДПП з необхідним 
розподілом функцій та 
повноважень. 
Нагромадження 
позитивного досвіду 
роботи в межах ДПП 

Реалізація довгострокової 
політики розвитку ДПП. 
Удосконалення механізмів 
державного регулювання 
розвитку ДПП. 
Створення єдиного реєстру 
проєктів ДПП. 
Визначення стандартів. 
Використання державного 
маркетингу 

Приватний 
сектор 

Обмеження, 
спричинені 
зовнішніми 
чинниками 
(політичними, 
макроекономіч
ними, 
суспільними). 
Недостатній 
досвід роботи у 
сфері ДПП 

Нарощування потенціалу 
приватного сектору. 
Підвищення 
ефективності процесів 
реалізації проєктів ДПП. 
Розширення 
інструментарію 
державного регулювання 

Залучення стейкхолдерів до 
участі на всіх етапах проєкту. 
Визначення показників 
ефективності. 
Посилення 
конкурентоспроможності. 
Державна підтримка, створення 
агенцій розвитку, сприяння 
підприємницькій діяльності, 
спрощення процедур 

Джерело: розроблене автором. 

 

Таким чином, на основі аналізу підходів до політики розвитку ДПП в 

Україні можна дійти таких висновків. Необхідність у новій інфраструктурі та 

якісних суспільних послугах визначає сучасні світові тенденції. За рахунок 

інвестування в інфраструктурні проєкти досягається сталий розвиток держави та 

регіонів. З точки зору новітніх напрямів в державному управлінні, держава 

залучає до співпраці приватний сектор за рахунок реалізації проєктів ДПП. У 

даному разі на основі потреб суспільства залучаються приватні інвестиції, 

передається частина державних функцій, відбувається розвиток підприємництва 

та поєднуються можливість партнерів, що приводить до синергічного ефекту та 
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економічного розвитку. 

З дослідження робимо висновок, що під час розроблення економічної 

політики необхідною умовою є формування політики розвитку ДПП як 

важливого елемента модернізації економічних відносин та створення необхідних 

соціальних ефектів. Важливими чинниками формування умов розвитку ДПП слід 

визначити: економічний потенціал; ефективність уряду та бізнесу; розширення 

інфраструктури; політичну стабільність; якість регуляторної та правової 

діяльності; верховенство закону; антикорупційну діяльність держави; 

інвестиційний клімат; створення ділового клімату на мезорівні; посилення 

дієвості ОТГ; законодавче упорядкування земельних відносин; завершення 

адміністративно-територіальної реформи; забезпечення секторального 

управління на рівні громад; формування сучасної державної стратегії 

регіонального розвитку на подальшу перспективу з урахуванням процесів 

децентралізації та потреб у місцевій інфраструктурі. 

Аналіз основних законодавчих актів стратегічного характеру показав, що 

хоча держава і приділяє увагу розвитку інвестиційної політики, заходам щодо 

підвищення конкурентоспроможності, регіональному розвитку, стимулюванню 

підприємницької діяльності, розвитку соціальних напрямів, що певним чином 

впливає і на розвиток ДПП, але чітка політика розвитку ДПП в Україні відсутня. 

У програмних документах, які КМУ приймає для подальшого упровадження 

власної політики, продовжується підміна використання дієвих економічних 

інструментів загальними деклараціями щодо необхідності розвитку відповідних 

галузей економіки. Бачення виваженої політики вимагає врахування необхідних 

змін та підходів до подолання опору змінам. Реалізація політики розвитку ДПП 

можлива при комплексному підході до побудови інших секторальних державних 

політик – конкурентної, соціальної, економічної, регіональної, екологічної, 

податкової, інноваційної, інвестиційної та ін. Зазначене розуміння посилить 

ефект з точки зору подальшого розвитку ДПП. Вбачається за доцільне 

переглянути окремі законодавчі акти на предмет визначення пріоритетності 

розвитку ДПП та розробити Стратегію розвитку державно-приватного 
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партнерства в Україні, де визначити цілі, засоби та інструменти реалізації 

партнерства держави та приватного сектору на період щонайменше до 2035 р., 

враховуючи довгостроковість реалізації проєктів ДПП. 

 

3.2. Правові механізми реалізації проєктів розбудови інфраструктури 

шляхом ДПП 

 

Розвиток механізмів ДПП актуалізується викликами сьогодення, 

активізуючи економічні реформи в державі. Національні проєкти, державні 

програми (наприклад, Програма розвитку інвестиційної та інноваційної 

діяльності в Україні [303], Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

[299]) передбачають використання ДПП, визначивши його одним із ключових 

інструментів їхньої реалізації. 

Економічна система будь-якої країни перебуває в динамічному розвитку, 

змінюючись під впливом різних зовнішніх і внутрішніх викликів. Українська 

економіка не є винятком, адже потребує реалізації значних проєктів 

модернізації в багатьох галузях, що вимагає постійного інвестування. Однак 

суспільно важливі й тривалі проєкти з низки об’єктивних причин залишаються 

недофінансованими державним бюджетом. Така ситуація є актуальною для 

багатьох провідних країн світу, особливо враховуючи світову фінансово-

економічну нестабільність останніх декількох років.Світова криза загострює 

проблемні питання як державного, так і приватного секторів. Вирішення 

актуальних соціально-економічних завдань сьогодні можливе шляхом 

залучення значних інвестицій з боку бізнесових структур, які потребують 

державної підтримки, щоб мінімізувати ризики власних інвестицій та отримати 

захист своїх капіталовкладень. Таким чином, механізми залучення внутрішніх 

ресурсів на загальнодержавному та регіональному рівнях, які втілено у 

взаємовигідному та рівноправному співробітництві держави та приватного 

власника в рамках вирішення суспільно важливих завдань, мають значний 

потенціал реалізації шляхом ДПП [184]. 
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Зрозуміло, що ДПП не в кожному випадку є найкращим вирішенням 

проблем економічної та соціальної спрямованості, що існують у державі. У 

цьому контексті будь-який реальний проєкт повинно бути досліджено щодо 

ефективності його виконання стандартним шляхом і при застосуванні моделі 

ДПП та проведено порівняльний аналіз. У разі застосування моделі ДПП 

ефективність останньої залежить від оптимального створення між учасниками 

партнерських відносин. Велику роль у становленні довіри до держави, органів 

місцевого самоврядування, захисту приватного сектору відіграють правові 

механізми функціонування та регулювання сфер реалізації проєктів ДПП. 

Чинна нормативно-правова база не належним чином відповідає економічним 

реаліям, не в змозі динамічно реагувати на потреби державного та приватного 

секторів, що є наслідком несформованості відповідних інституцій у державі. 

Останні десятиліття переважна більшість країн здійснювали дії, 

спрямовані на ефективність економічного розвитку та підвищення рівня 

конкурентоспроможності, розвиваючи головні складники національної 

інфраструктури. Нові економічні відносини, що формуються в Україні, її 

поступова інтеграція у світове співтовариство посилюють державний інтерес до 

приватних підприємств у частині використання їхніх можливостей щодо 

фінансового складника, створення та реалізації спеціальних проєктів, 

спрямованих на розвиток соціально важливих сфер інфраструктури. ДПП 

поступово перетворюється на ефективний інструмент вирішення масштабних 

соціальних та економічних проблем шляхом поєднання ресурсів двох партнерів 

і розглядається як один з ефективних механізмів наповнення інвестиціями 

реальних проєктів розвитку інфраструктури. Інституційне середовище 

функціонування партнерства породжує нові ефективні способи фінансування, 

відносини власності суттєво змінюються, формуються нові методи управління. 

Розвиток ДПП передбачає розроблення процедур і стимулювання процесів, які 

забезпечують ефективність функціонування ДПП і створення нових інститутів. 

І в цьому світлі цікавим є розгляд трансформацій ДПП, який визначає 

ефективну взаємодію держави та підприємця, відповідно до суспільних потреб, 
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що виникають [184]. 

Досліджуючи питання функціонування механізмів державного 

регулювання (управління), варто підкреслити, що науковці, які розглядають 

зазначену тематику, дотримуються різних точок зору. Енциклопедичний 

словник з державного управління визначає поняття «механізм державного 

управління» як способи розв’язання суперечностей явища чи процесу в 

державному управлінні, послідовну реалізацію дій, що базуються на 

основоположних принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з 

використанням відповідних їй форм і методів управління. За формою подання – 

це схематичне зображення статично-динамічного (структурно-

функціонального) змісту процесу управління як взаємодії суб’єкта й об’єкта, 

єдності діяльності і відносин, функціонування певної системи чи 

підсистеми [118, с. 421]. На думку В. Малиновського, це «сукупність засобів 

організації управлінських процесів і способів впливу на розвиток керованих 

об’єктів, що базуються на принципах наукової обґрунтованості, об’єктивності, 

цілісності, узгодженості з використанням відповідних методів управління, 

спрямованих на реалізацію цілей державного управління» [220, с. 103]. 

Так само дискусійним є тлумачення правового механізму як різновиду 

механізму регулювання (управління), що застосовується для реалізації впливу 

суб’єкта управлінських відносин на безпосередній об’єкт для приведення 

останнього до необхідного стану. Наприклад, О. Федорчак розглядає правовий 

механізм як нормативно-правове забезпечення (закони і постанови Верховної 

Ради України, укази Президента України, постанови і розпорядження КМУ, а 

також методичні рекомендації та інструкції тощо) [401]; В. Малиновський – як 

методи державного управління, які визначають законодавчу сферу розвитку 

управлінських структур, сприяючи вільній дії адміністративних механізмів. 

Використання правових механізмів таке: для юридичного зміцнення 

управлінських відносин, що вже існують, та для розвитку зазначених відносин 

відповідно до поставлених управлінських цілей [220, с. 124]. 

Відтак управлінські цілі, яких необхідно досягти у процесі розвитку ДПП, 
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передбачають ефективне функціонування проєктів у сфері суспільних потреб, 

що реалізуються шляхом взаємодії держави та суб’єктів приватного сектору. 

Законодавче та нормативне регулювання вищезазначених процесів, 

створення підґрунтя для функціонування різних юридичних форм поєднання 

публічних та приватних інтересів лежить у площині дієвості правового 

механізму державного регулювання. Хоча історія формування та розвитку ДПП 

у сучасному світі налічує не одне десятиліття, вітчизняне законодавство лише в 

2007 р. наблизилося до визначення основ правових форм взаємодії державного 

та приватного партнерів, розробивши перший проєкт Закону України «Про 

державно-приватне партнерство», який на голосування до Верховної Ради 

України не було подано. 

У 2009 р. проєкт Закону України № 3447 «Про загальні засади розвитку 

державно-приватного партнерства в Україні» було прийнято, але в тому ж році 

рішенням Верховної Ради України – скасовано. Лише в 2010 р. було прийнято 

Закон України «Про державно-приватне партнерство», відповідно до якого 

врегульовувалися відносини у сфері ДПП. Ним явище «державно-приватне 

партнерство» визначено як співробітництво між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними 

особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами 

– підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору 

в порядку, встановленому законом та іншими законодавчими актами [287]. 

Закон України «Про державно-приватне партнерство» ставить за мету 

ДПП сприяти розвитку та забезпечити ефективність функціонування важливих 

для суспільної сфери об’єктів, а звідси і предмет договірних відносин ДПП 

визначається як створення, модернізація, удосконалення, обслуговування 

комунальної інфраструктури, автомобільних шляхів, аеропортів, навчальних 

закладів, установ охорони здоров’я, спортивних організацій і споруд, 

культурних закладів тощо. Відповідно до ст. 5 вказаного законодавчого акта, 

останній є законодавчою основою, що застосовується до різноманітних форм 

ДПП, включаючи концесійні договори, договори про розподіл продукції, 
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договори про спільну діяльність та інші договори (наприклад, оренда майна та 

управління майном). Слід зазначити, що кожен із цих видів договорів підпадає 

під регулювання окремими законодавчими актами. Законом України «Про 

державно-приватне партнерство» визначено, що проєкти ДПП повинні 

відповідати нижчевказаним критеріям: мати тривалий характер відносин (понад 

п’ять років); передбачати передання приватному партнеру частини ризиків у 

процесі реалізації проєктів; забезпечити вищі техніко-економічні показники 

ефективності діяльності, ніж у разі реалізації без участі приватного партнера; 

внесення відповідних інвестицій приватним партнером [287].  

Однак у цьому законодавчому акті не закріплено пріоритетності ДПП, а 

натомість регулювання окремих питань вирішується шляхом посилання до 

інших нормативно-правових актів. Тобто, розробляючи численні проєкти та 

використовуючи одну з можливих форм ДПП, партнери вимушені проводити 

пошук та аналіз значної кількості законодавчих актів, які інколи входять у 

суперечність один з одним. Є питання і щодо реалізації проєктів ДПП на 

місцевому рівні, де регулювання зазначеної сфери здійснюється численними 

актами місцевих органів влади на різних рівнях. Результатом ми маємо значну 

кількість законодавчих актів, які стосуються реалізації ДПП, що спричиняє 

певну суперечність у правовому полі та призводить до складності 

імплементації проєктів ДПП в Україні [184]. 

На думку вітчизняних науковців, поняття сутності ДПП, визначене у ст. 1 

Закону України «Про державно-приватне партнерство», є дещо звуженим, і 

його необхідно розглядати як розвиток партнерських відносин між державою, 

органами місцевого самоврядування, приватним бізнесом, наукою і 

громадянським суспільством [365]. 

Концепція розвитку ДПП в Україні на 2013–2018 рр. [330] мала на меті 

розроблення єдиного підходу до формування механізму ефективної взаємодії 

між органами влади, приватними суб’єктами господарювання, інститутами 

громадянського суспільства та експертним середовищем на засадах ДПП для 

забезпечення успішної реалізації проєктів, спрямованих на посилення 

http://www.niss.gov.ua/articles/1239/#_ftn2
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економіки України, поліпшення якості життя населення, покращання умов 

навколишнього середовища, розвиток інфраструктури національної економіки 

та надання суспільних послуг. 

Основними завданнями вищевказаної Концепції визначалося: 

- розроблення єдиного підходу до розвитку інституціонального 

середовища ДПП, визначення пріоритетних сфер розвитку і поширення ДПП, а 

також особливостей розвитку ДПП в окремих сферах; 

- удосконалення нормативно-правового регулювання ДПП; 

- встановлення чіткого розподілу повноважень між органами виконавчої 

влади в системі державного управління ДПП; 

- визначення напрямів поліпшення ефективності взаємодії держави і 

приватного сектору щодо ініціації та реалізації проєктів ДПП; 

- підвищення інституціональної здатності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування щодо використання сучасних механізмів 

ДПП; 

- визначення напрямів удосконалення механізмів державної підтримки і 

гарантій держави [330]. 

Відповідно до зазначеної Концепції, КМУ доручив відповідальним 

органам розробити та подати на розгляд Уряду проєкт Закону України «Про 

Стратегію розвитку державно-приватного партнерства в Україні», який станом 

на грудень 2019 р. не затверджено. 

На сьогодні питання, що стосуються відносин держави та бізнесу, крім 

вищеназваного закону, регулюються численними законодавчими актами, серед 

яких: Цивільний кодекс України, ГКУ, закони України «Про концесію» (від 

03.10.2019 р. № 155-IX), «Про оренду державного та комунального майна» (від 

10.04.1992 р. № 2269-ХІІ), «Про угоди про розподіл продукції» (від 

14.09.1999 р. № 1039-ХІV), «Про управління об’єктами державної власності» 

(від 21.09.2006 р. № 185-V), «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного 

партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» (від 24.11.2015 р. №817-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/817-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/817-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/817-19
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VIII) та ін. [184]. 

Правове поле у сфері ДПП останніми роками поповнилося такими 

постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Порядку надання 

приватним партнером державному партнеру інформації про виконання 

договору, укладеного в межах державно-приватного партнерства» (від 

09.02.2011 р. № 81); «Про затвердження Методики виявлення ризиків, 

пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення 

форми управління ними» (від 16.02.2011 р. № 232); «Про затвердження 

Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного 

партнерства» (від 17.03.2011 р. № 279); «Порядок проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства» (від 11.04.2011 р. 

№384); «Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним в 

рамках державно-приватного партнерства» (від 26.04.2017 р. №298) та ін. [184]. 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України були 

затверджені накази: «Методика аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства (від 27.02.2012 р. №255); «Порядок розроблення 

інвестиційного проєкту, для реалізації якого може надаватися державна 

підтримка» (від 19.06.2012 р. №724); «Методичні рекомендації з розроблення 

інвестиційного проєкту, для реалізації якого може надаватися державна 

підтримка» (від 13.11.2012 р. №1279). 

Аналізуючи чинні норми законодавства, що регулюють діяльність ДПП, 

можна визначити певні недоліки, що заважають розвиватися ДПП, а саме: 

- загальна неузгодженість законодавства, яке регулює відповідні 

відносини, що може призводити до правової розбіжності та суперечностей у 

застосуванні норм окремих законодавчих актів; 

- не передбачено корпоративної форми ДПП, тобто створення й 

використання державою та приватним партнером суб’єкта господарської 

діяльності з метою спільної реалізації проєктів ДПП (акціонерні товариства, 

спільні підприємства, кластери та ін.); 

- відсутнє чітке розмежування проєктів, що здійснюються у формі ДПП, і 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-%D0%BF#n274
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/298-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0399-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12/paran4#n4
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=0c2ad6e5-19c9-4c2a-af78-b31c74b6a1d6
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таких, що здійснюються в інших рамках; 

- не встановлено мінімальної частки участі у проєкті приватного 

партнера; 

- неефективність мотивації для партнерів ДПП та відсутність дієвих 

гарантій з боку держави у процесі реалізації договорів ДПП [184]. 

Розвиток відносин власності, еволюція економічних систем різних країн 

світу поступово приводить до появи необхідності нових підходів до побудови 

механізмів співіснування державної влади та громадянського суспільства. У 

першу чергу зазначена проблематика стосується системи державного 

управління та всіх її елементів, які пов’язано з наданням державними органами 

суспільних послуг. Державне регулювання реалізує владні повноваження 

шляхом використання організаційної системи структур, які виконують 

передбачені законодавством функції, здійснюючи процеси адміністративного, 

правового, економічного та інших регуляторних впливів на об’єкти 

(суспільство, відносини, діяльність) шляхом відповідних форм реалізації 

зазначених впливів [186]. 

Враховуючи безпосередню дію держави на формування економічної 

політики, відбувається й переосмислення ролі традиційних методів розвитку 

секторів, які донедавна вважалися державною монополією. Пошук нових 

підходів, що передбачають залучення публічних та приватних механізмів 

впливу на економічну сферу, орієнтація на надання сучасних суспільних послуг 

у розвинених країнах світу виявляє себе в концепціях публічного менеджменту, 

публічного адміністрування, ДПП. 

Перевантаження владними повноваженнями та контрольними функціями, 

велика кількість забюрократизованих процедур змушують уряди багатьох країн 

змінити акценти в державно-управлінській діяльності на досягнення 

ефективності роботи державних органів влади, децентралізацію, мотивування, 

застосування ринкових методів в управлінні, суспільний контроль. 

Поєднання економічних та соціальних інтересів, що виникає у процесі 

реалізації ДПП, потребує напрацювань та розроблення сучасних моделей 
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застосування одного з різновидів соціального управління – публічного 

адміністрування. Враховуючи, що наукові дискусії вітчизняних вчених щодо 

понять «державне управління», «публічне адміністрування» продовжуються, а 

ДПП як правовий інститут законодавчо визначено шляхом прийняття Закону 

України «Про державно-приватне партнерство» в 2010 р., це ставить відповідні 

теоретичні та практичні завдання перед наукою «державне управління». 

Розглядаючи управлінську діяльність як явище, слід визначити, що її 

спрямовано на досягнення суспільно важливих завдань та пов’язано з наданням 

значної кількості послуг. Причому вимоги до органів управління з боку 

приватного сектору та інвесторів щодо якості послуг постійно зростають. Але 

перевантаження регуляторними функціями, бюрократичні дозвільні процедури, 

які присутні в адміністративно-правовій сфері державних органів, заважають 

вирішувати вищеперераховані завдання. Дискусія щодо розроблення механізмів 

«ефективного врядування» (good governance) триває, залишаючися досить 

актуальною. Аналіз системи органів, які функціонально задіяно у процесах 

державного управління, показує, що в першу чергу законодавчо визначені 

суб’єкти виконують завдання, спрямовані на досягнення суспільних цілей, та 

реалізують соціальні інтереси [186]. 

Суспільні інтереси реалізуються за рахунок правових актів суб’єктів 

державного управління для спонукання об’єкта управління виконати необхідні 

дії. Спираючися на необхідність регулювання стану об’єкта в передбачуваних 

параметрах для реалізації суспільних потреб, у процесі прийняття необхідних 

рішень досягається консенсус між державними та приватними інтересами. 

Термін public, який зустрічається в закордонній науковій літературі, 

визначається як державний, публічний, громадський, суспільний [149, с. 11–14]. 

Із поняттям «публічний» тісно пов’язано й терміни «публічна влада» та 

«публічна адміністрація». Публічна влада в Україні реалізується у формі 

державної влади та влади місцевого самоврядування, що розмежовані 

Конституцією України (ч. 1 ст. 5) [153]. 

В європейському праві поняття «публічна адміністрація» розуміється як 
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система органів публічної влади, які виконують свої повноваження в державній 

сфері виключно в інтересах суспільства. Крім органів публічної влади та 

органів, що виконують делеговані їм органами публічної влади функції, 

включають і незалежні публічні підприємства та фізичних осіб, у разі 

виконання ними повноважень офіційних органів [22, с. 14]. 

Словник термінів і понять з державного управління визначає публічну 

адміністрацію як сукупність державних і недержавних суб’єктів публічної 

влади, ключовими структурними елементами якої є органи виконавчої влади та 

виконавчі органи місцевого самоврядування [220, с. 168–169]. В. Авер’янов 

публічну адміністрацію розглядає як сукупність органів виконавчої влади та 

органів самоврядування, що підпорядковані політичній владі, забезпечують 

виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції [1, с. 117].  

Більшість дослідників проблематики публічного адміністрування, 

вказують, що воно є частиною ширшого поняття – управління, зміст якого 

визначається як певна дія для досягнення конкретної мети [229, с. 9]. Підхід до 

розуміння змісту адміністрування з точки зору теорії управління є 

розповсюдженим. Такий погляд акцентує увагу на тому, що адміністрування є 

способами та прийомами, діями прямого й обов’язкового визначення поведінки 

та діяльності людей з боку відповідних керівних компонентів держави. 

Зазначені методи з боку державного органу або посадової особи мають 

безпосередній вплив на волю виконавців шляхом установлення їхніх 

обов’язків, норм поведінки та вказівок; в односторонньому порядку впливають 

на вирішення проблеми, що існує, розв’язання ситуації, що підлягає 

обов’язковому виконанню; вимагають безперечного виконання розпоряджень і 

вказівок, встановлюючи за невиконання юридичну відповідальність [94, с. 105]. 

Згідно з Енциклопедією державного управління, публічне адміністрування – це 

різновид управлінської діяльності інституцій публічної влади, завдяки якій 

держава та громадянське суспільство забезпечують самокерованість 

(самоврядність) усієї суспільної системи та її розвиток у певному визначеному 

напрямі [120, с. 489]. 
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Деякі дослідники розглядають поняття «публічне адміністрування» як 

скоординовані групові дії та взаємодію законодавчої, виконавчої та судової 

гілок влади в державних справах, які відіграють значну роль у формуванні 

державної політики та є частиною політичного процесу; відрізняються від 

адміністрування у приватному секторі й мають зв’язок із приватними групами 

та індивідами, які працюють у різних компаніях та громадах [344]. 

На думку Г. Зінченко та ін., система публічного адміністрування – це 

організаційні державні структури, працівники яких реалізують необхідні 

функції за допомогою комплексу відповідних форм, методів і процедур та 

прямих і зворотних зв’язків між державою та суспільством [135, с. 46]. 

Говорячи про систему публічного адміністрування, В. Мартиненко вважає, що 

остання забезпечує процес здійснення публічного управління шляхом 

формування та реалізації системи виконавчих органів демократичного 

врядування – публічних адміністрацій, на всіх рівнях соціальної структуризації 

суспільства [224, с. 21]. 

Багато дослідників висловлюють думку, що публічне адміністрування це 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, які 

відповідно до законодавчих чи договірних повноважень забезпечують 

виконання законів та діють у публічних інтересах [338, с. 28]. Відповідно до 

іншого визначення, публічне адміністрування – це метод управління, який 

забезпечує надання суспільству послуг щодо законодавства та реалізацію 

обраної політики, яку втілюють відповідно до делегованих повноважень 

державні службовці в усіх напрямах прояву зазначеної політики [364, с. 388–

389]. 

Як бачимо, різні дослідники, наводячи свій погляд на категорію 

«публічне адміністрування», переважно сходяться на думці, що це управлінська 

діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших 

суб’єктів публічної влади, яка забезпечує вплив на суспільну систему в цілому 

шляхом відповідних форм, механізмів, інструментів, методів і процедур, 

забезпечуючи в такий спосіб рух суспільної системи та її розвиток у 
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необхідному напрямі. 

Отже, говорячи про ДПП з точки зору норм Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» [287], зрозуміло, що йдеться про 

співробітництво між державними органами та органами місцевого 

самоврядування та юридичними чи фізичними особами-підприємцями на 

основі договору та у встановленому законодавством порядку, що передбачає 

виконання державних повноважень у системі публічного адміністрування. 

Процеси здійснення взаємодії держави в особі уповноважених органів із 

приватним власником у сфері ДПП, що закріплено юридично, передбачає 

довгостроковість відносин, спільне фінансування та розподіл ризиків, вимагає 

відповідних процедур та повноважень із точки зору публічного адміністрування 

всього циклу з підготовки, розроблення та реалізації проєктів, що передбачають 

надання суспільних послуг. ДПП все більше вирішує специфічні соціальні 

проблеми. Органи влади прагнуть до інтеграції інститутів громадянського 

суспільства та приватного сектору в розвиток суспільно важливих 

обслуговуючих проєктів (community social service projects) [525, с. 18]. 

Відповідно до вищенаведених наукових визначень публічного 

адміністрування, розгляньмо організаційно-правові повноваження щодо 

публічного адміністрування державних органів у сфері ДПП відповідно до 

норм чинного законодавства. 

Чинне вітчизняне законодавство уповноваженими суб’єктами публічної 

адміністрації у сфері ДПП визначає: КМУ [287; 307], Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України [272] та органи 

місцевого самоврядування [287; 311]. Розгляньмо їхній адміністративно-

правовий статус більш детально. 

Законом України «Про Кабінет Міністрів України» (ст. 1) визначено, що в 

системі органів виконавчої влади КМУ є вищим органом, який здійснює 

виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, спрямовуючи, координуючи 

та контролюючи діяльність цих органів [307]. Основні повноваження КМУ 
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визначені ст. 20 вищевказаного Закону України [307], а саме: забезпечення 

проведення державної економічної політики; здійснення відповідно до закону 

управління об’єктами державної власності, делегування окремих повноважень 

щодо управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим центральним 

органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та відповідним 

суб’єктам господарювання; сприяння розвитку підприємництва на засадах 

рівності перед законом усіх форм власності та соціальній спрямованості 

національної економіки; забезпечення розроблення й виконання програм 

структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного 

розвитку; забезпечує проведення державної промислової політики, визначає 

пріоритетні галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» [287], КМУ чи уповноважений ним орган, приймає рішення про 

здійснення ДПП щодо об’єктів державної власності, проведення конкурсу та 

затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечує: формування та реалізацію державної політики економічного, 

соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну 

інвестиційну політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну 

політику у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності та 

стандартизації, управління об’єктами державної власності, розвитку 

підприємництва, ДПП. Одними з основних завдань Мінекономіки є (п. 1): 

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері ДПП [272]. 

Мінекономіки як уповноважений КМУ орган у сфері ДПП відповідно до 

ч. 1 ст. 13 Закону України «Про державно-приватне партнерство» має 

повноваження із прийняття рішення про здійснення ДПП щодо об’єктів 

державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів 

конкурсу з визначення приватного партнера [287]. Ст 21 вищевказаного Закону 

дає повноваження Мінекономіки здійснювати контроль виконання договорів, 
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укладених у рамках ДПП. Ст. 22 Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» детально визначає низку повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ДПП, а саме [287]: 

- підготовка пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації 

державної політики у сфері ДПП; 

- проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП; 

- розроблення концепції та проєктів державних цільових програм щодо 

сприяння розширенню ДПП, вжиття заходів для виконання їх; 

- сприяння захисту законних прав та інтересів державних і приватних 

партнерів у процесі здійснення ДПП; 

- сприяння досудовому врегулюванню спорів між державними та 

приватними партнерами; 

- проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення в 

установленому порядку результатів ДПП, у т. ч. здійснення оцінювання та 

моніторингу загального рівня ризиків державного партнера в договорах, 

укладених у рамках ДПП; 

- проведення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері ДПП, 

у т. ч. під час проведення конкурсів із визначення приватного партнера; 

- проведення в межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальної 

та консультаційної роботи; 

- участь в організації навчання й підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

ДПП; 

- ведення обліку договорів, укладених у рамках ДПП; 

- подання позовів про розірвання договорів, укладених у рамках ДПП, 

щодо об’єктів державної власності, у разі порушення приватними партнерами 

умов таких договорів. 

Що стосується повноважень органів місцевого самоврядування у процесі 

реалізації проєктів у рамках ДПП, то ч. 2 ст. 13 Закону України «Про державно-

приватне партнерство» визначає, що рішення про здійснення ДПП щодо 
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об’єктів комунальної власності, проведення конкурсу з визначення приватного 

партнера та затвердження результатів приймаються місцевими радами. 

Оскільки вищеназваний Закон України в ст. 17 зазначає, що укладення 

договору в рамках ДПП здійснюється органом, який прийняв рішення про 

здійснення ДПП, то щодо об’єктів комунальної власності ці повноваження 

покладаються на відповідні органи місцевого самоврядування. Що стосується 

контрольних функцій, то Закон України «Про державно-приватне партнерство» 

(ст. 21) передбачає, що контроль виконання договорів, укладених у рамках 

ДПП, здійснюють органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи 

відповідно до своїх повноважень та в порядку, встановленому законом [287]. 

Таким чином, можна зазначити, що українське законодавство наділяє 

органи державної влади та місцевого самоврядування значним колом 

повноважень у сфері публічного адміністрування у процесі реалізації проєктів 

ДПП. Це дає можливість формувати та реалізовувати політику ДПП, проводити 

моніторинг процесу підготовки та виконання проєктів ДПП, здійснювати 

контрольні функції. 

Проаналізувавши особливості публічного адміністрування у сфері ДПП 

та повноваження суб’єктів, уповноважених управляти процесами здійснення 

ДПП, можна зазначити, що система публічного адміністрування цього виду 

договірних відносин шляхом притаманних їй повноважень, правових засобів та 

процедур вирішує питання, спрямовані на регулювання економічної сфери 

держави, створюючи нормативне поле та умови щодо реалізації суспільно 

важливих суспільних проєктів, які характеризуються значними фінансовими, 

майновими, управлінськими витратами державного та приватного партнерів, 

довгостроковістю відносин, солідарною відповідальністю й ризиками та має на 

меті виконання функцій проєктування, фінансування, будівництва, 

відновлення, експлуатації, пошуку й обслуговування у визначених 

законодавством сферах, що в кінцевому рахунку дає значний соціально-

економічний ефект [186]. 

Враховуючи аналіз правового механізму державного регулювання 
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розвитку ДПП, вважаємо, що державна політика розвитку ДПП повинна 

створювати умови формування середовища, сприятливого для економічних та 

управлінських дій щодо проєктів держави та приватного бізнесу. У першу 

чергу це розвиток інституціонального середовища ДПП; подальше 

вдосконалення законодавчої бази, що регулює цей вид договірних відносин.  

Доцільним є внесення численних змін у Закон України «Про державно-

приватне партнерство», визначивши пріоритет останнього над положеннями 

галузевих законів, які стосуються відповідної сфери дії. Актуальним питанням 

залишається захист інтересів державних та приватних сторін у ДПП під час 

реалізації спільних проєктів. Необхідною і своєчасною видається потреба в 

підготовці осіб, які виконують відповідні функції у сфері реалізації ДПП, 

визначивши мережу навчальних закладів для навчання потрібних фахівців. 

Важливими кроками щодо активізації потенціалу співробітництва між 

державою та бізнесом є: удосконалення законодавства шляхом внесення змін 

до нормативно-правової бази ДПП (щодо мінімізації кількості погоджувальних 

процедур та ін.); визначення органів, уповноважених керувати реалізацією 

ДПП на рівні регіону та місцевому рівні, визначення їхніх функцій, 

повноважень та ступеня відповідальності; максимальне спрощення участі в 

конкурсі приватного партнера (зменшення регламентних процедур, виконання 

технічних питань щодо укладення та адміністрування угод ДПП відповідними 

підрозділами органів державної та місцевої влади); створення інституційних 

державно-приватних партнерств і розвиток кластерних форм співробітництва; 

оперативний контроль виконання зобов’язань сторонами ДПП громадськістю. 

Прийняття вищевказаних пропозицій дозволить підвищити дієвість 

правового механізму забезпечення ДПП та сприятиме ефективності реалізації 

проєктів шляхом застосування різних форм ДПП, що дасть позитивні 

соціально-економічні наслідки (створення додаткових робочих місць, зростання 

дохідної частини бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури, надання 

послуг населенню тощо). 

Отже, у подальшому необхідне чітке розмежування процесів 
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адміністрування під час реалізації функцій державного регулювання сфери 

ДПП, інших економічних сфер, що впливають на розвиток ДПП; законодавче та 

нормативне наповнення дієвими інструментами правового механізму розвитку 

ДПП; локалізація функціональних повноважень у сфері регулювання розвитку 

ДПП шляхом закріплення необхідних повноважень у спеціалізованому 

інституційному органі, який упроваджуватиме політику розвитку ДПП; пошук 

функціональних особливостей публічного адміністрування у сфері ДПП на 

регіональному та місцевому рівнях, враховуючи напрями державної політики 

щодо децентралізації окремих владних повноважень та делегування останніх на 

рівень ОТГ, що дасть більше можливостей для реалізації значної кількості 

проєктів розбудови інфраструктури. 

 

3.3. Умови розвитку системи ДПП в секторі безпеки 

 

Розвиток цивілізації породжує збільшення кризових явищ у всіх сферах 

діяльності держави, суспільства, людини. Технологічний прогрес, зростання 

населення, збройні конфлікти, кліматичні зміни, пандемії демонструють 

непередбачуваність виникнення та вплив криз на сучасний світ. Головним 

чинником, який враховується під час формування державної політики, є 

безпека. Критерії безпеки визначають основи соціального існування та 

можливості держави підтримувати захист від зовнішніх та внутрішніх загроз. 

Неможливість своєчасного реагування на кризові явища природного, 

техногенного та суспільного характеру породжує наслідки, які можуть 

вплинути на подальше існування населення країни, інфраструктуру та 

призвести до втрати державності. Держава, у міру своєї спроможності, 

здійснює управління кризами: частково запобігає появі окремих видів, 

мінімізує частину проявів, усуває наслідки. 

Сучасна система державного регулювання орієнтується на розуміння 

безпеки в контексті складних викликів міжнародної агресії, тероризму, 

кліматичних змін, економічних криз та нестабільності. В основі філософії 
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безпеки знаходяться базові потреби суспільства та людські фактори. 

Гарантування безпеки визначається заходами, що протидіють загрозам, 

виявляють їхні джерела в політичній, соціально-економічній, екологічній, 

технологічній та духовній сферах розвитку держави, що має на меті захистити 

суспільство або окремого громадянина від впливу постійних (голод, хвороби) 

та непередбачуваних (катастрофи) чинників [196].  

Трансформовані традиційні національні системи, які застосовують власні 

ресурси, не дозволяють ефективно діяти в сучасних умовах, враховуючи 

постійний вплив різних проявів кризових явищ. Суспільство в будь-якій 

державі, незалежно від рівня розвитку, стає все більше вразливим і чутливим до 

критичних змін. Державним органам не подолати самостійно кризи, адже 

традиційні інституційні альянси не мають достатньої ефективності в боротьбі з 

транснаціональними загрозами, які перевищують національні можливості [479]. 

Проблематика неспроможності держави власними ресурсами 

забезпечувати необхідний рівень безпеки щодо загроз, які виникають, змушує 

шукати шляхів альтернативних методів посилення безпеки в межах власних 

територій. Окремі функції держави в сучасних економічних системах 

поступово почали передаватися до приватного бізнесу. Можливості приватного 

суб’єкта дозволяють вирішувати традиційні завдання держави більш ефективно 

та з використанням власних коштів у межах механізмів ДПП. Сфера безпеки є 

відносно новою у використанні моделей ДПП та має достатній потенціал і 

можливості для вирішення завдань гарантування безпеки [196]. 

Безпека лежить в основі розвитку суспільства та продуктивної діяльності 

людини. ООН визначає людську безпеку як стан звільнення від травматичних 

наслідків (голод, біль, пригнічення, раптове і шкідливе руйнування), що завдані 

людському розвитку в повсякденному житті – у будинках, на робочих місцях 

або в громадах [479, с. 197]. Ґрунтуючися на концепції секторального аналізу 

безпеки і концепції сек’юритизації, Копенгагенська школа визначила п’ять зон 

безпеки: військову, політичну, соціальну, економічну та екологічну [462]. Поле 

безпеки належить природі та існуванню самої держави (захист території і 
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громадянства, питання ідентичності та кордонів, що мають рівну важливість і 

інтерес для всіх) та не може бути передане експертам або деполітизованим 

директивним органам [500, с. 1183]. 

Наявні функції держави щодо безпеки стикаються з сучасними 

непрогнозованими (за часом виникнення і за наслідками) викликами 

природних, геополітичних, економічних, соціальних факторів. Розуміння того, 

що безпека є результатом колективних дій, усе більше зумовлює шукати 

підходів до нової парадигми реалізації безпекових чинників. З моменту свого 

створення держава є відповідальною за забезпечення національної безпеки 

щодо захисту кордонів і підтримання внутрішнього порядку. Та оскільки 

загрози і ризики, у т. ч. тероризм, кіберзлочинність та зміни клімату, втрачають 

передбачуваність, приватний сектор став відповідальним партнером у 

вирішенні цих різноманітних завдань [463]. У сфері захисту критичної 

інфраструктури концепція стійкості може бути перспективним способом 

залучення приватного бізнесу до реалізації безпеки [458, с. 302]. Ураховуючи 

розширення складу об’єктів критичної інфраструктури, органи державної 

влади, що регулюють сферу безпеки, починають залучати приватний сектор до 

питань реалізації функцій національної безпеки, що дозволяє забезпечити 

захист критичної інфраструктури від негативного впливу природних та 

техногенних впливів.  

Згідно з дослідженням [541], ефективна модель управління наслідками 

кризи складається з п’яти циклів: підготовка до випадків можливих загроз; 

відповідь на реальні події, відновлення після того, як небезпека минула; 

пом’якшення майбутніх загроз шляхом залучення досвіду, отриманого з оцінки 

попередніх подій; повернення до стадії підготовки до реагування в разі 

майбутніх криз. 

Моделі співпраці в боротьбі з сучасними загрозами безпеки між 

державою і приватним сектором може бути розроблено у формі ДПП, яке 

кількісно збільшується. Для розроблення ефективних інструментів боротьби з 

сучасними загрозами безпека передбачає участь і спільні дії всіх учасників – 
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уряду, приватного сектору та громадян. Державний і приватний сектори 

спільно працюють над підготовкою оцінки ризиків, державний сектор 

розповсюджує передову практику для подальших дій. Приватний сектор може 

допомогти державному в боротьбі з тероризмом за допомогою створення 

експертних напрацювань для ефективного розподілу ресурсів [479]. ЄС 

закликає до більш активної участі приватного сектору в боротьбі з різними 

сучасними загрозами безпеці. Наприклад, у Стратегії внутрішньої безпеки – 

2010 неодноразово згадується термін «приватний сектор», чітко обумовлюючи 

його важливість для запобігання фінансовим злочинам, нестачі енергії, 

порушенням у роботі ІКТ, а також пандеміям [547, с. 23–24]. 

Сучасні підходи базуються на розумінні, що приватний сектор може 

виграти від співпраці з органами державної безпеки, які можуть: заздалегідь 

координувати свої плани щодо евакуації, транспортування та інших питань; 

отримувати інформацію від правоохоронних органів щодо загроз і тенденцій у 

сфері боротьби зі злочинністю, розвивати відносини щодо звернення за 

допомогою або повідомлення інформації; формувати розуміння 

правоохоронними органами корпоративних потреб, таких як конфіденційність; 

підвищити повагу правоохоронних органів у сфері безпеки [459]. 

М. Карр стверджує, що співпраця в ДПП визначає «ринковий підхід» до 

національної безпеки [463]. Аналогічним чином, ДПП у питаннях безпеки є 

способом «передавання» обов’язків безпеки приватному сектору на ринкових 

засадах [458, с. 299]. Три аспекти ДПП підкреслюють зазначену 

тенденцію [536]: поділ ризиків (ДПП реалізують загальне розуміння ризику або 

загрози, які можна пом’якшити за допомогою колективних зусиль); інновація 

(обидві сторони прагнуть знайти нові рішення для спільної мети); можливість 

встановлення довгострокових відносин. 

У процесі реалізації проєктів ДПП у сфері безпеки держава частково 

передає необхідні функції приватному власнику для посилення захисту 

суспільства від сучасних загроз, ризиків, надзвичайних ситуацій та природних 

катаклізмів (рис. 3.9). Таким чином, держава продовжує виконувати функції 
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безпеки, посилюючи та розширюючи їх за рахунок ДПП. Крім того, політичні, 

військові, економічні, соціальні, гуманітарні, екологічні та інші функції 

держави повинно бути реалізовано з урахуванням відповідної специфіки 

функцій безпеки та гарантією захисту суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Делегування окремих функцій безпеки у процесі здійснення 

ДПП 

Джерело: розроблене автором 

 

У сфері реалізації політики безпеки такий вид партнерства, як ДПП, 

забезпечує стійкість критичної інфраструктури, що посилює 

загальнонаціональну безпеку, вирішує низку питань щодо співпраці з 

відповідними структурами (наприклад, ENISA) для посилення кібербезпеки та 

забезпечує організацію безпеки населення в місцях масового перебування [524]. 

Основною метою сучасних партнерських взаємин між державним і приватним 

секторами в контексті боротьби з тероризмом є не підвищення ефективності, а 

підвищення безпеки. Успішні ДПП потребують взаємодоповнюваності цілей, 

взаємної довіри, чітких цілей і стратегій, розподілу ризиків, розподілу 
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обов’язків і повноважень, а також ринкового та орієнтованого на успіх 

мислення [495]. Згідно з дослідженням, проведеним ОЕСР [481], підприємства 

та громадянське суспільство стурбовані тенденцією все більшого розмивання 

меж між національною безпекою та економікою/соціальною безпекою і 

військової семантикою, оскільки ця відсутність поділу може принести складні 

наслідки, такі як додатковий тягар, відсутність прозорості й меншої 

відкритості. 

Прикладом узаємодії приватного сектору з державою у сфері безпеки є 

один із найбільш складних проєктів ДПП в Європі, у яких задіяно Федеральні 

збройні сили Німеччини, що має назву «Геркулес». Цей проєкт стосується 

невійськової комунікаційної та інформаційної інфраструктури і має обсяг 

фінансування близько 7,1 млрд євро [531]. Федеральні збройні сили Німеччини 

використовують модель ДПП для загальної підтримки Центру бойової 

підготовки Федеральних збройних сил Німеччини [532].  

Слід зупинитися й на екологічній безпеці, що розглядається як захист 

навколишнього середовища від наслідків техногенної дії, соціальних та 

військових конфліктів. Екологічну безпеку визначають за основними 

категоріями: спосіб зміни навколишнього середовища як фактор насильницьких 

конфліктів, що становить загрозу національній безпеці; спосіб, яким військові 

дії можуть завдати шкоди навколишньому середовищу; загроза для безпеки 

людини, яку становлять екологічні зміни [447]. У цьому напрямі 

співробітництво держави та приватного власника спрямовано на реалізацію 

проєктів щодо упровадження зелених технологій, пом’якшення наслідків 

екологічних змін, розвиток рекреаційної сфери. 

Завдання, що покладаються на державу у сфері безпеки, досить складні та 

потребують свого вирішення практично в усіх сферах суспільної та економічної 

діяльності. Виклики сучасного світу інколи важко передбачити, результати 

різноманітних криз потребують значних засобів та коштів на ліквідацію 

наслідків. У мінливому та динамічному світі держава основною цінністю 

визначає безпеку людини, захист її прав і свобод. Принципи безпеки 
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проєктуються на сукупну діяльність у політичній, соціальній, економічній, 

екологічній, інформаційній та інших сферах. 

Ураховуючи невпинний технологічний прогрес цивілізації, діяльність 

держави, підприємств, громадян поступово переміщується до сфери ІКТ. 

Зазначена тенденція, маючи на меті сучасні форми реалізації господарських 

відносин, комунікативних зв’язків, засобів оброблення та зберігання 

інформації, ускладнює завдання держави щодо реалізації функцій безпеки. 

Наявні мережеві комунікації, серверне обладнання, вузькоспеціалізовані 

фахівці знаходяться у сфері приватного бізнесу, а отже, питання взаємодії з 

державою є нагальним та важливим, ураховуючи роль ІКТ у розвитку 

економіки, електронного урядування, функціонування баз даних, обміні 

конфіденційною інформацією, забезпеченні роботи стратегічно важливих 

об’єктів та критичної інфраструктури [164]. 

Підвищеної уваги приділяється світовою спільнотою та урядами 

більшості країн діям, спрямованим на підвищення кібербезпеки та забезпечення 

кіберстійкості найбільш уразливих елементів інфраструктури. Особливістю 

системних рішень у сфері інформаційних технологій є значна залежність від 

приватних суб’єктів господарської діяльності, які забезпечують системи 

зв’язку, роботу комп’ютерних мереж, розроблення програмного забезпечення, 

створюють сучасне обладнання для сфери ІКТ. Така ситуація сприяє тісній 

співпраці держави та приватного сектору в межах моделей ДПП. 

Держава є відповідальною за реалізацію політики у сфері безпеки, що 

вимагає відповідних дій щодо захисту національних та суспільних інтересів. 

Але сучасні загрози, такі як кібертероризм, кіберзлочинність, інформаційні 

війни, змушують державу шукати партнерів для забезпечення ефективного 

виконання своїх функцій стосовно протидії злочинній діяльності з 

використанням комп’ютерних технологій [164].  

Кібер-ризик є і залишатиметься одним із найнагальніших завдань, 

пов’язаних із четвертою промисловою революцією. Представники державного 

та приватного секторів визнають, що пом’якшення зазначеного ризику 
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потребує продовження співпраці [480, с. 3]. Розроблення та розповсюдження 

програм, які завдають шкоди комп’ютерній техніці, «слідкують» за діями 

користувачів, викрадають персональні дані, досягло величезних масштабів. 

Тільки у 2016 р. було випущено 357 мільйонів нових варіантів шкідливих 

програм, а «банківські трояни», призначені для крадіжки даних входу в 

обліковий запис, можна було купити всього за 500 дол. США [549]. Якщо 

врахувати те, що кількість пристроїв, які мають доступ до інтернет-мережі, 

невпинно зростає, то результати кіберзлочинів можуть бути суттєво 

негативними.  

Кібербезпека є діями щодо захисту критичної інфраструктури та інших 

важливих суспільних функцій проти APT (advanced persistent threat – 

«розвиненої стійкої загрози» або цільової кібератаки) та інших складних 

зовнішніх атак [471]. Кібербезпеку можна розглядати як широку концепцію, що 

включає безпеку як в онлайн-режимі, так і в автономному режимі або тільки 

безпеку в Інтернеті [501]. 

Кібербезпека стає центральною проблемою в сучасній політиці безпеки. 

У 2017 р. кіберзагрози знову опинилися в числі найбільших загроз у світовій 

оцінці загроз [473]. Якщо розглянути питання більш детально, то бачимо, що 

кіберпростір створюється, а кібербезпека забезпечується на рівні фізичної 

інфраструктури – у межах логічних інтерфейсів, які використовуються для 

запуску та підключення цих інфраструктур та рівні поточного контенту 

(інформації), що зберігається в цих мережах і на рівні користувачів (як 

індивідуальних, так і корпоративних), які працюють у цих системах або 

залежать від них. Технічні рівні мають вирішальне значення для системної 

кібербезпеки, але необов’язково залежать від державного втручання [490]. 

Політика кібербезпеки зводиться до ключових цінностей: безпека, 

конфіденційність, справедливість, економічна цінність і підзвітність. Безпека 

визначає захист активів (матеріальних і нематеріальних) від заподіяння шкоди. 

Збиток може являти собою втрату доступності, цілісності та розголошення 

конфіденційності активів, що призводить до зменшення вартості для законних 
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власників активу. Конфіденційність є можливістю окремої особи, групи або 

організації обмежити інформацію про себе. Межі конфіденційності варіюються 

залежно від контексту та країни. Сфера конфіденційності частково 

перетинається з безпекою, яка може включати поняття належного 

використання, а також захист інформації. Справедливість визначає ступінь, у 

якому суб’єкти всередині держави будуть піддаватися симетричній (необхідній) 

політиці, включаючи належний процес. Економічна цінність – сума грошового і 

загального прибутку, викликаного або зупиненого певним вибором політики. 

Більш низькі витрати від діяльності в кіберпросторі можуть також сприяти 

підвищенню економічної цінності. Підзвітність – ступінь, у якому підприємство 

(фізична особа, група, організація) може бути відповідальним за наслідки, що 

випливають із його дії або бездіяльності. Підзвітність державного і приватного 

секторів окремо розмежовується відповідно до конкретних моделей 

політики [480]. 

Пошук ключових елементів, що характеризують кібербезпеку та 

формують її забезпечення, наводять на думку про досить глибинний перетин 

інтересів держави як гаранта безпеки та приватних виробників і споживачів 

безпечного контенту. Дискусія щодо можливих меж втручання держави у 

віртуальні приватні сфери обміну інформацією, рух програмних продуктів, 

банківські (фінансові) дані демонструє необхідність формування партнерських 

відносин задля протистояння можливим кібернетичним загрозам, які постійно 

посилюються у світі. Можливості механізмів ДПП, на нашу думку, дають надію 

на створення чітких правил та моделей співпраці державного та приватного 

секторів у сфері кібербезпеки. 

ДПП все частіше починають розглядати як вирішення багатьох проблем, 

пов’язаних з управлінням кібербезпекою. Цей вид договірних відносин 

(партнерства) послуговує способом організації, який може поліпшити гнучкість 

і надійність, включаючи більш широке коло суспільних і приватних суб’єктів. 

У стратегічних документах ЄС із кібербезпеки неодноразово 

підкреслювалося роль ДПП і співпраці держави і приватного сектору в боротьбі 
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з кібератаками та кіберзлочинністю [482]. ENISA опублікувала Керівництво з 

ефективної практики з конкретними рекомендаціями, які повинні надати 

допомогу державним і приватним зацікавленим сторонам в їхніх зусиллях щодо 

створення та функціонування ДПП у сфері кібербезпеки [524]. 

У сучасній практиці пропонуються завдання державно-приватних 

взаємодій у сфері забезпечення кібербезпеки. Відповідно до функціональної 

логіки, це такі завдання: надійне забезпечення доступу до Інтернету (ІКТ); 

спільне регулювання технічної безпеки, а також оброблення даних; обмін 

інформацією про загрози і вразливості; взаємна допомога у вирішенні відомих 

загроз або незаконного контенту в кіберпросторі [453, с. 227]. 

У партнерській взаємодії приватні підприємства покликано добровільно 

ділитися знаннями про національну безпеку та взяти на себе відповідальність за 

забезпечення ефективного управління кіберзагрозами [463]. Обмін знаннями 

через ДПП розглядається як спосіб управління невизначеністю ризиків для 

кібербезпеки [471, с. 1440]. Порядок денний ЄС із внутрішньої безпеки [515] 

стверджує, що співпраця із приватним сектором має вирішальне значення для 

структурування загальних зусиль у боротьбі з онлайн-злочинністю. 

Прикладом сучасних моделей взаємодії державного та приватного 

секторів є реалізація окремих питань Департаментом внутрішньої безпеки 

США (DHS). Для сприяння швидкому і своєчасному обміну індикаторами 

інформації про загрози між державним і приватним секторами Департамент 

внутрішньої безпеки США створив автоматизовану програму щодо кіберзагроз 

для сприяння співпраці між державним і приватним секторами. Ключовими 

аспектами нововведень у Програмі DHS є, по-перше, Automated Indicator 

Sharing (AIS) – автоматизований обмін показниками, що полегшує обмін між 

державним і приватним секторами, використовуючи загальне звернення від 

великих компаній, коли обмін інформацією є одностороннім, а також, по-друге, 

те, що загрози на швидкостях мережі може бути вирішено майже так само 

швидко, як вони матеріалізуються [480]. Існують аналогічні приклади ДПП в 

європейських країнах (Великобританія, Нідерланди). 
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Комунікаційні та інформаційні системи розглядаються більшістю країн як 

елементи критичної інфраструктури. На жаль, українське законодавство не 

визначило конкретної наповненості поняття «критична інфраструктура» та її 

елементів, і тим самим питання взаємодії держави та приватних суб’єктів в 

межах ДПП у сфері кібербезпеки має неврегульованість правових механізмів. 

Але в цілому держава у процесі реалізації ДПП у сфері кібербезпеки зміщує 

акцент із контрольних функцій у бік координації та мотивації виконання 

завдань безпеки приватним партнером. Процес управління захистом 

інформаційної інфраструктури включатиме: визначення та передання цілей та 

пріоритетів; визначення необхідності дій; вибір інструментарію; перевірку 

ефективності дій. 

Зважаючи на складність викладеного питання, реалізація кібербезпеки 

шляхом використання ДПП передбачає залучення в якості приватного партнера 

суб’єктів господарської діяльності, що використовують елементи критичної 

інфраструктури, які залежать від ІКТ; виробників серверного обладнання, 

розробників програмних продуктів, операторів платіжних розрахунків. На 

цьому шляху необхідним є напрацювання відносин, пов’язаних із розкриттям 

конфіденційної, комерційної та персональної інформації, досягнення 

співвідношення інтересів партнерів, розроблення контрольних та наглядових 

процедур [164]. 

Прийнятий у червні 2018 р. Закон України «Про національну безпеку 

України» визначив механізми управління сферою національної безпеки та 

оборонної сфери, унормував аспекти управлінської системи та закріпив підходи 

щодо заходів планувального характеру (стратегії) в секторі безпеки та оборони. 

Вищевказаний законодавчий акт передбачив, що реалізовувати Стратегію 

національної безпеки, Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу 

та Стратегію кібербезпеки України необхідно, взявши за основу національний 

оборонний, безпековий, економічний, інтелектуальний потенціал країни, 

використовуючи механізми ДПП [312]. 

Таким чином, можна зазначити, що все більше уваги держава приділяє 
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завданням щодо реалізації заходів із кібербезпеки інформаційної 

інфраструктури. Класичні підходи із державного регулювання сфери безпеки у 

сучасному світі не відзначаються високою ефективністю. Новим баченням є 

розуміння сектору безпеки як спільного підходу держави, приватного сектору 

та громадян. Одним із рішень проблем кібербезпеки стає використання моделей 

ДПП. Філософія такого підходу визначається забезпеченням окремих функцій 

держави на основі ринкових механізмів, які може реалізовувати приватний 

партнер, що має фінансові, технічні та інтелектуальні можливості. Завдання, які 

повинні вирішити ДПП у сфері кібербезпеки, є такими: забезпечити надійний 

доступ до інтернет-мережі; регулювати технічну безпеку та оброблення даних; 

проводити обмін інформацією щодо загроз і вразливостей; здійснювати 

допомогу щодо вирішення ситуацій, пов’язаних із загрозами або незаконним 

контентом в Інтернет-мережі. Ціннісні принципи політики кібербезпеки 

базуються на економічній ефективності та інноваційності; забезпеченні 

цілісності та доступності; приватності та свободі; відповідальності та 

прозорості; справедливості. 

Формування можливостей співпраці держави та приватних суб’єктів у 

сфері кібербезпеки у формі ДПП значною мірою буде залежати від розроблення 

законодавчих актів, які визначають принципи безпеки щодо критичних 

інфраструктур, підходи до питань взаємодії державних і приватних партнерів у 

сфері ІКТ і методології визначення кібер-ризиків.Взаємодію державного та 

приватного секторів у сфері безпеки можна розглядати схематично за кількома 

основними напрямами партнерства (рис. 3.10), які в подальшому може бути 

розширено у процесі законодавчого унормування вказаних питань.  

У перспективі ДПП мають можливість продовжити діяльність із 

формування дієвих відносин між органами державної влади та місцевого 

самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та неприбутковими 

приватними організаціями для виконання необхідних державних функцій. 

Поєднання кращих можливостей партнерів в управлінні проєктами у сфері 

безпеки підвищує стійкість критичних інфраструктур, посилює ступінь 
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взаємної довіри державних та приватних суб’єктів та покращує індикатори 

безпеки в державі [192]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Взаємодія державного та приватного секторів у сфері безпеки 

Джерело: розроблене автором 

 

Отже, реалізація завдань держави у сфері безпеки є базовою функцією, 

що містить елементи високої складності та має характер динамічності та 

невизначеності. Сучасні загрози набувають глобальних масштабів, а наслідки 

криз можуть призвести до критичних наслідків. Можливості держави 

перебувають у реаліях обмежених ресурсів та механізмів впливу на кризові 

ситуації. Поєднання ресурсів державного та приватного секторів надає нових 

можливостей щодо забезпечення важливих чинників безпеки. Позиція сучасних 

інституціональних суб’єктів визначає ДПП як сучасний механізм співпраці у 

сфері безпеки. Враховуючи управлінську оперативність, технічний та фаховий 

потенціали, залучення власних інвестицій, приватний власник може вирішувати 

делеговані державою завдання щодо боротьби з тероризмом, кіберзлочинністю, 

захисту критичної інфраструктури, усунення наслідків надзвичайних ситуацій 

та екологічних катастроф та ін. У подальшому, використовуючи механізми 

ДПП, необхідно мати законодавче визначення меж взаємодії держави та 

приватних суб’єктів, захисту та використання приватної інформації, 

правильного розподілу ризиків, мінімізації витрат кожного з учасників, 

ринкових підходів до питань безпеки. 

Безпека стає базовим принципом реалізації завдань функціонування 
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сучасних утворень – ОТГ, секторальних чи мультисекторальних кластерів. 

Іншими важливими напрямами є безпечне поводження з відходами 

життєдіяльності чи технологічних процесів; діяльність у сільському 

господарстві, зберігання чи застосування хімічних і біологічних засобів; 

запобігання забрудненню навколишнього середовища та мінімізація шкідливих 

викидів. Зазначена проблематика значною мірою знаходиться в юридичній та 

економічній площині взаємодії держави та суб’єктів підприємницької 

діяльності та, на нашу думку, у найближчій перспективі все більше буде 

концентруватися на рівні територіальних громад. 

 

3.4. ДПП в системі міжмуніципального співробітництва в умовах 

децентралізації влади 

 

Світові процеси глобалізації формують нові підходи щодо розвитку 

територій на регіональному та місцевому рівнях. Специфіка економічної, 

соціальної, культурної сфери місцевих громад є основою, на якій необхідно 

розробляти плани розвитку держави в межах територіальних утворень. 

Напрями децентралізації пропонують надання місцевим громадам більшої 

самостійності: розширення владних повноважень та рівня відповідальності за 

власну територіальну громаду. Усталені підходи до формування громадами 

власного розвитку за рахунок виробничих засобів та територіального 

місцезнаходження поступово переформатовуються в сучасну парадигму 

модернізації регіональної політики на основі інноваційності, мережевого 

управління, партнерських відносин та об’єднань, що дозволяють розвивати 

інфраструктуру. Процеси глобалізації посилюють конкуренцію на 

регіональному рівні, у місцевих територіальних громадах за надходження 

інвестиційних ресурсів. Економічна привабливість територій дозволяє 

забезпечити сталий розвиток та сприяє високому рівню розвитку місцевих 

громад. Під зазначеним кутом розгляду, слід зупинитися на проблематиці 

спроможності територіальних громад розв’язувати важливі завдання розвитку 
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підвладного територіального утворення, забезпечення умов для зростання рівня 

конкурентоспроможності територіальної одиниці за рахунок використання 

проєктів ДПП.  

Реформування місцевого самоврядування, яке спрямовано на оптимізацію 

системи адміністративно-територіального устрою, приводить до змін у системі 

державного управління, забезпечує пропозицію якісного сервісу населенню, 

формує чинники для інфраструктурної розбудови важливих секторів економіки 

та соціальної сфери. Враховуючи дефіцит ресурсів, раціональним рішенням 

щодо майбутнього розвитку територіальних утворень, вибудовування 

ефективного державного управління та зростання конкурентних переваг 

місцевих територій є розширення процесу децентралізації та стимулювання 

міжтериторіального співробітництва. 

Хоча Україна має успішний досвід реалізації угод у сфері 

міжмуніципального співробітництва (далі – ММС), вказана практика не є 

досить широко розповсюдженою, враховуючи інституційну нерозвиненість 

зазначеного способу взаємодії. Іншим чинником залишається недостатнє 

використання місцевими органами влади в територіальному розвитку моделей 

ДПП. Виконання інфраструктурних проєктів із застосуванням ДПП сприяє 

органам державної влади в залученні фінансів, ресурсів та можливостей 

приватного сектору для вирішення завдань у сферах, що підпорядковуються 

місцевій владі (транспорт, житлово-комунальне господарство, охорона 

здоров’я, освіта та ін.). Вказані напрями містять об’єкти з розгалуженим 

територіальним розміщенням, що передбачає локалізацію на декількох 

територіальних одиницях. Деякі інфраструктурні системи надають суспільні 

послуги для фізичних та юридичних осіб двох та більше територіальних 

одиниць. У вказаних ситуаціях виконання проєктів ДПП можливе в разі 

застосовування процедур міжмуніципального співробітництва. 

В адміністративних одиниць у кордонах окремої держави існують власні 

особливості, а саме: територіальне розміщення; природні ресурси, демографічні 

проблеми, економіко-соціальні умови; рівень конкурентоспроможності; 
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інфраструктурне забезпечення та ін. Нерівномірне розміщення продуктивних 

сил та неоднорідність природно-ресурсного потенціалу призвели до того, що 

окремі території можуть значно відрізнятися одна від одної, маючи фактори, 

що стимулюють розвиток або стримують його. Регіональну політику держави 

спрямовано на мінімізацію територіальних диспропорцій соціального та 

економічного розвитку суб’єктів політики за рахунок використання 

різноманітних фінансових, тарифних, податкових інструментів. Поступова 

трансформація регіональної політики має такий склад: децентралізація владних 

повноважень, партнерська регіональна взаємодія, реалізація приватним 

власником соціально важливих проєктів на основі моделей ДПП. 

Збільшення фіскальних надходжень до місцевих бюджетів ще не дозволяє 

повністю забезпечити реалізацію завдань громад, що вимагає пошуку 

додаткових шляхів вирішення проблеми. Виконання функціональних 

повноважень органами місцевого самоврядування більшості територіальних 

утворень для забезпечення потрібного в сучасному суспільстві життєвого 

середовища, що стимулює розвиток людини, її самореалізацію, надання 

громадянам публічними органами та підприємствами якісних і доступних 

послуг, не забезпечує очікуваних результатів [329]. Розширюючи повноваження 

суб’єктів місцевого самоврядування, стимулюють необхідність добровільних 

об’єднань між територіальними громадами, яке реалізується у вигляді 

міжмуніципального співробітництва. 

Міжмуніципальне співробітництво є відносинами між кількома органами 

базового рівня місцевого самоврядування, які перебувають у статусі 

юридичних осіб і мають певну політичну, юридичну та фінансову 

автономію [351]. 

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» [325] 

визначає такі форми співробітництва між територіальними громадами: 

- делегування (передання декількома суб’єктами співробітництва одному 

суб’єктові співробітництва виконання певних завдань та необхідних для цього 

ресурсів); 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1508-18
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- реалізація спільних проєктів (координація діяльності суб’єктів 

співробітництва та нагромадження ними на певний час ресурсів для спільної 

реалізації відповідних заходів); 

- спільне фінансування інфраструктурних об’єктів суб’єктами 

співробітництва підприємств, установ та організацій, що мають комунальну 

форму власності; 

- створення суб’єктами співробітництва спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів; 

- створення суб’єктами співробітництва спільного управлінського органу 

для об’єднаного виконання повноважень, визначених законом. 

Актуальність розвитку ММС в Україні зумовлюється значною 

фрагментацією громад базового рівня [3]. Місцеві громади, маючи можливість 

об’єднати власні ресурси, реалізують наміри у формі міжмуніципального 

співробітництва для розширення окремих повноважень та підвищення 

ефективності управлінських дій.  

Досвід деяких європейських країн (наприклад, Франції) демонструє, що 

на законодавчому рівні врегульовуються вимоги щодо надання певних 

суспільних послуг (утилізація відходів, водопостачання, транспорт тощо) 

шляхом міжмуніципального співробітництва [546]. 

Конституція України (ст. 142) встановлює можливість територіальних 

громад об’єднувати об’єкти комунальної власності на основі угод та кошти 

бюджетів для реалізації спільних проєктів або для спільного фінансування 

(утримання) підприємств, організацій і установ комунальної форми власності, 

створених для цієї мети відповідними органами та службами [153]. Факторами, 

що стимулюють ММС є: сприятливе законодавче середовище, пряме 

співфінансування міжмуніципальних проєктів, створення реєстру 

проєктів [231].  

Бюджетні обмеження розвитку органів місцевого самоврядування, 

територіальні особливості розміщення інколи вимагають будівництва 

інфраструктури загального користування та надання пов’язаних послуг, що 
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спрямовуються на задоволення потреб громадян, місцями проживання яких є 

декілька адміністративно-територіальних одиниць. Економічна недоцільність 

для приватного інвестора укладати угоди ДПП, ураховуючи незначний масштаб 

проєкту, невигідність інвестування інфраструктурних об’єктів у випадку 

отримання надходжень від надання послуг, які не відшкодовують загальних 

інвестицій (наприклад, ураховуючи малу чисельність споживачів), стимулює 

територіальні утворення, що межують, об’єднувати інфраструктурні об’єкти та 

ресурси в межах одного проєкту ДПП, що дає можливість досягнення 

інвестиційної привабливості для приватного бізнесу та залучення їхніх 

ресурсів [417]. 

Основними характеристиками міжмуніципального співробітництва є [91]: 

- наявність двох чи декількох органів місцевого самоврядування, які 

мають взаємну співпрацю;  

- домовленість про спільні дії, залучення окремих ресурсів для отримання 

обопільної користі, яка була б недосяжною в разі самостійних дій;  

- спільна діяльність, спрямована на одну або декілька галузей, що 

знаходяться в межах встановленої компетенції органів місцевого 

самоврядування;  

- витрати сторін (зусилля, фінансування), спільне використання ресурсів 

(персонал, земельні ділянки, обладнання, будівлі тощо);  

- вигоди для партнерів (забезпечення надання послуг, недоступних для 

малих громад, зменшення витрат при наданні послуг, підвищення якості 

послуг, покращене координування планування майбутнього розвитку);  

- певний період співробітництва, що зумовлюється укладеною угодою без 

вказування дати завершення терміну дії;  

- відсутність постійного трансферу повноважень органів місцевого 

самоврядування зі збереженням непрямого контролю місцевих органів за 

рішеннями та послугами, що виникають у результаті співробітництва. 

Економічні переваги ММС виявляють себе у зменшенні витрат, 

враховуючи нарощування обсягів (послуг), зростання загальних фінансових 
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складників проєкту завдяки об’єднанню можливостей місцевих органів, 

підвищенню рівня значущості проєкту, довіри інвесторів, у т. ч. з приватною 

формою власності. 

Європейська декларація прав міст, що є складником Європейської хартії 

міст (п. 18), визначає можливість і необхідність організації ММС. 

Вищевказаною декларацією визначено, що громадяни мають право на 

міжміську співпрацю, яка може стосуватися питань у сфері житла; охороні 

здоров’я; спорті та дозвіллі; культурі; створенні архітектури та фізичного 

оточення; економічному розвитку; послугах і товарах [232, с. 19]. Схожі 

завдання належать до компетенції органів місцевого самоврядування, які мають 

потребу залучити до співпраці інвесторів у межах чинних законодавчих актів.  

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

прийнятий 05.02.2015 р., має на меті врегулювання відносин, що з’являються в 

результаті добровільних об’єднань територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Вищевказаний закон (ст. 3) визначив суб’єктів добровільного об’єднання 

територіальних громад, що включає: суміжні територіальні громади сіл, селищ, 

міст [289]. Як бачимо, при міжмуніципальному співробітництві можуть 

враховуватися різні способи місцезнаходження майбутніх інфраструктурних 

об’єктів чи реалізація зручного й економічно вигідного надання послуг 

споживачам. 

Станом на грудень 2018 р. 1122 територіальні громади скористалися 

інструментарієм міжмуніципального співробітництва та уклали 287 

договорів [238]. У розрізі регіонів та господарських секторів стан укладання 

договорів міжмуніципального співробітництва наведено в табл. 3.5. 

Світовий досвід, реалізація окремих суспільно важливих проєктів в 

Україні шляхом ДПП продемонстрували певні позитивні наслідки поєднання 

ресурсів держави та суб’єктів підприємницької діяльності. Комітет Організації 

економічного співробітництва та розвитку з наукової та технологічної політики 

вбачає у ДПП спосіб надання та фінансування послуг держави, 

використовуючи капітальні активи, де мета держави – забезпечити якісне 
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надання послуг, а приватного партнера – отримати прибуток [514, c. 3].  

 

Таблиця 3.5 

Стан укладання договорів міжмуніципального співробітництва [238] 
 

Область 
Загальна 
кількість 
проєктів  

У тому числі Кількість тер. 
громад, що 

скористалися ММС 
 

ЖКГ 
Освіта, охорона 

здоров’я, 
соцзабезпечення 

 
Інше 

Вінницька 55 15 7 33 166 

Волинська 9 1 2 6 27 

Дніпропетровська 6 1 1 4 14 
Донецька 1 1   3 
Житомирська 15  9 6 41 
Закарпатська 2   2 4 
Запорізька 6  2 4 12 
Івано-Франківська 11 2 2 7 78 
Київська 6  2 4 9 
Кіровоградська 3  3  6 
Львівська 2 1  1 5 
Одеська 2 1  1 9 
Полтавська 88 24 10 54 465 
Рівненська 5  2 3 18 
Сумська 24 3 5 16 47 
Тернопільська 5  3 2 13 
Харківська 20 12  8 77 
Херсонська 1   1 2 
Хмельницька 3 1  2 12 
Черкаська 12 6  6 69 
Чернівецька 3 1 1 1 8 
Чернігівська 8  4 4 37 
Разом 287 68 53 166 1122 

 

ДПП передбачає раціональне використання суспільних ресурсів, які 

покладено в основу зростання якості факторів виробництва, що застосовуються 

з метою переходу до довгострокового і якісного економічного зростання [247], 

чим забезпечується компроміс інтересів між учасниками за допомогою 

залученням інвестицій у реальний сектор економіки та призводить до 

спрощення виходу на ринки капіталу [402]. ДПП зберігає контрольні функції 

держави в соціально важливих секторах економіки [51, c. 34–37].  

Станом на 01.01.2019 р. шляхом ДПП в Україні укладено 189 

проєктів [378]. Переважним чином проєкти ДПП реалізуються у сфері 
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збирання, очищення та розподілу води, на відміну від тренду країн, що 

розвиваються (сфера виробництва електроенергії). Також актуальною 

залишається сфера виробництва та транспортування газу.  

У досліджуваному розумінні, наявний потенціал приватного сектору, 

технологічні та інвестиційні ресурси, управлінські можливості дають імпульс 

державному сектору здійснити значну кількість завдань у сфері розвитку 

місцевої інфраструктури, розбудови житлово-комунального господарства, 

медичної, освітньої, культурної сфер, упровадженні технологій 

енергозбереження та ін. Особливо актуальним залишається сфера 

енергоефективності, де реалізація проєктів ДПП повинна передбачати 

упровадження технологій та устаткування, що адаптовані до регламентів 

європейських стандартів. За рахунок міжмуніципального співробітництва 

можливо підштовхнути оптимізацію окремих проєктів, збільшити їхню 

масштабність та ефективність. Перспективним напрямом, на нашу думку, буде 

створення туристично-рекреаційних кластерів, що розвиватимуть туристичну 

та рекреаційну інфраструктуру на придатних для того територіях місцевих рад, 

де формується кластер. Процес реалізації кластерного проєкту із залученням 

приватних інвесторів на основі ДПП передбачає створення нових інноваційних 

підприємств (об’єкти харчування, музейні заклади, об’єкти сільського туризму, 

рекламні послуги, об’єкти, що забезпечують надання житлово-комунальних 

послуг) та розвиток транспортної інфраструктури, збільшення фінансових 

залученьу місцеві бюджети, стимулювання зайнятості населення. Завдяки 

комплексним заходам поступово відбувається розбудова сільських 

територій [158; 167]. 

Процеси, пов’язані з плануванням та розбудовою місцевих територій 

потребують значних попередніх дій державних органів щодо розроблення 

стратегічних пріоритетів територіального розвитку, визначення та розроблення 

пілотних проєктів розбудови інфраструктури за рахунок ДПП, підготовки 

виділення необхідних земельних ділянок, формування багатоканальної системи 

надання інформації потенційним інвесторам щодо перспектив проєктної 
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діяльності місцевої влади (враховуючи міжмуніципальне співробітництво), 

ведення консультативних роз’яснень, розвиток суб’єктів, які надають послуги 

бізнесу, залучення сторін, що зацікавлені в розвитку територій. 

Низку не вирішених місцевою владою проблем можливо вирішувати 

завдяки процесу об’єднання зусиль декількох громад базового рівня, 

користуючися міжмуніципальним співробітництвом. Співробітництво за 

формами пропонується у вигляді реалізації спільних важливих проєктів, 

спільного утримання або створення спільних інфраструктурних об’єктів, 

створення спільного управлінського органу, що виконує повноваження, 

визначені законом. Завдяки об’єднанням існує можливість утримання та 

створення більш масштабних інфраструктурних об’єктів, що матимуть 

зацікавленість потенційних приватних інвесторів. Особливо актуальним стає 

забезпечення соціальною інфраструктурою та перспективи її створення в 

результаті формування нових ОТГ на місцевому рівні. Обмежені ресурси 

місцевих бюджетів, значні потреби в капітальних інвестиціях, спрямованих на 

підвищення якості надання публічних послуг, підтверджують доцільність 

застосування ДПП для збільшення кількості інфраструктурних проєктів (у т. ч. 

в межах декількох місцевих територіальних одиниць, які уклали угоду про 

ММС), що підвищить конкурентоспроможність відповідних місцевих територій 

та забезпечить нагальні суспільні потреби в економічній та соціальній сферах.  

У системі державного управління постійно відбуваються різноманітні 

зміни, що знаходяться під впливом розвитку суспільних відносин та 

пріоритетних напрямів політичного життя держави. Ефективне функціонування 

державних органів, соціальної системи, господарських структур залежить від 

ефективності застосованої моделі управління на різних ієрархічних рівнях. 

Завдання механізмів державного управління та регулювання передбачає 

забезпечення адекватного та динамічного впливу суб’єктів управління на 

об’єкти задля переміщення останніх у наперед передбачений стан. 

Ринкова визначеність існування переважної більшості країн залежить від 

необхідного втручання в економіку державних суб’єктів влади, методи та 
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форми якого тяжіють до складних систем. Сучасна наукова думка щодо ролі 

держави в ринковій економіці має різні підходи, адже ринкова модель далека 

від ідеальної, а пошук засобів щодо її вдосконалення продовжуються. 

Надмірність державної ролі, бюджетне забезпечення численних суспільно 

важливих секторів, змінилося на сучасний напрям більш ліберальних 

управлінських форм, які пропагують комерційні моделі управління в 

державному секторі, децентралізацію повноважень, упровадження 

регіональних кластерних утворень, розподіл відповідальності з приватними 

суб’єктами, взаємодію державного та приватного секторів у вигляді ДПП.  

В Україні процеси державного управління засновано на конституційному 

розподілі влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки та розмежуванні 

публічних владних повноваженьу вигляді забезпечення органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. Сучасний політичний напрям в 

Україні стосується децентралізації владних повноважень, у процесі чого 

делегується більшість повноважень та ресурсів на місцевий рівень, що дає 

фінансову та управлінську можливість розвитку територій та підвищення 

добробуту місцевих громад. Реалізуючи концепцію децентралізації, 

передбачено уніфікувати та стандартизувати адміністративні та соціальні 

послуги, що надаються органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади, керуючися максимальною доступністю послуг для 

споживачів та забезпеченням умов необхідного фінансування цих послуг. 

У процесі реформування владних повноважень, перенесення центру 

відповідальності за важливі питання на місцевий та регіональний рівні зростає 

необхідність активізації ДПП, його місця в забезпеченні суспільно необхідних 

проєктів, що будуть упроваджені територіальними громадами. 

Пізнання ролі впливу державних та ринкових механізмів на економічний 

розвиток привело до створення різноманітних теорій, що мали певну 

недосконалість кожного з підходів, але, на думку багатьох дослідників, більш 

зваженим є поєднання кращих можливостей та компенсація недоліків 

державного управління, що існують, та ринкового саморегулювання. На погляд 
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П. Самуельсона та В. Нордхауса, для ефективного та гуманного суспільства є 

доцільним використання в сучасній економіці змішаної системи – ринку і 

держави [362, с. 58]. Зазначене розуміння подальшої еволюції економічної 

системи, на нашу думку, створює посилені можливості щодо виконання завдань 

із розвитку конкурентного середовища й підприємницької ініціативи та 

реалізації соціально потрібних масштабних проєктів. 

Широкого розвитку набуло ДПП за випадків застосування у сфері 

суспільних послуг ринкових принципів організації роботи, що вважаються 

більш ефективними, ніж традиційні підходи. Ліберальна модель, що сповідує 

принципи Нової системи державного управління (New Public Management), 

наполягає на використанні комерційної основи, декларує спрямованість на 

мінімізацію бюджетних витрат на надання суспільних послуг та передбачає 

співпрацю приватного та державного секторів. Стратегія держави, заснована на 

доповненні та обмеженні ринкових механізмів із метою корегування дії 

ринкових сил та виправлення окремих недоліків ринкової системи, одержала 

світове поширення, разом зі зростанням значущості проєктів у межах ДПП в 

ЄС [151, с. 95–96]. 

Передбачено використання в межах ДПП переваг приватного управління 

у процесі виконання важливого для державного партнера проєкту. Закон 

України «Про державно-приватне партнерство» [287] визначив застосування 

ДПП у значній кількості сфер, пов’язаних: 

- із пошуком, розвідкою родовищ корисних копалин та видобуванням їх; 

- виробництвом, транспортуванням і постачанням тепла та розподілом і 

постачанням природного газу; 

- будівництвом, експлуатацією транспортних магістралей та їхньою 

інфраструктурою; 

- машинобудуванням; 

- збиранням, очищенням та розподіленням води; 

- охороною здоров’я; 

- туризмом, відпочинком, рекреацією, культурою та спортом; 
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- забезпеченням функціонування зрошувальних та осушувальних систем; 

- обробленням відходів; 

- виробництвом, розподіленням і постачанням електричної енергії; 

- управлінням нерухомістю. 

Історично склалося, що будь-яка країна має проблематику 

міжтериторіальних диспропорцій, причинами чого можуть бути фактори, що 

впливають на розвиток регіонів: природні умови, ресурсне забезпечення, 

трудові ресурси відповідної якості, інфраструктурне забезпечення, ринкові 

фактори, технічний прогрес, структурні зміни, політичні чинники та 

ін. [54, с. 223].  

Еволюційний рух системи державного управління, що відбувається в 

багатьох розвинених країнах і що сформував модель, за якої делегується низку 

повноважень на субрегіональний рівень, отримав своє застосуванняі в Україні. 

Механізми реформування системи владних повноважень у нашій державі 

передбачають широкий підхід до децентралізації, що дозволило змістити 

акценти щодо прийняття необхідних рішень на рівень повноважень громад та 

отримання органами місцевого самоврядування необхідних фінансових 

інструментів. Децентралізація стала способом територіальної організації влади 

з державним делегуванням прав щодо прийняття рішень із визначених питань 

або у визначених сферах локальним або регіональним структурам, які не 

знаходяться в системі виконавчої влади та є від влади відносно 

незалежними [85, с. 88]. 

С. Турусин вбачає в децентралізації встановлені законодавчо поєднання 

принципів або інституціональних механізмів, що дозволяють делегувати окремі 

державні повноваження нижчим органам влади, місцевим об’єднанням чи 

децентралізованим одиницям [394, с. 28]. Процес децентралізації передбачає 

розмежування завдань та функцій, зміщуючися з рівня центральних органів 

влади на місцевий рівень [37, с. 9]. Метою децентралізації є підвищення 

ефективності роботи державного механізму та активізація роботи регіонів та 

органів місцевого самоврядування, яка забезпечує права, інтереси та обов’язки 
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місцевого населення, структурованого в регіональні групи та органи місцевого 

самоврядування [67]. 

Децентралізація – це демократична форма розвитку для розширення 

системи місцевого самоврядування, активізації населення з метою забезпечити 

власні потреби та інтереси, звуження сфери впливу держави на суспільство за 

рахунок механізмів саморегуляції, зменшення державних витрат на утримання 

державних структур [374, с. 23]. Децентралізація включає передавання 

управління максимальною кількістю завдань безпосередньо до зацікавлених 

осіб (їхніх представників) [353]. У процесі бюджетної децентралізації 

створюються умови для надання суспільних благ на основі потреб і вподобань 

місцевого населення [212, с. 62]. 

Можна стверджувати, що децентралізація слугує способом організації 

влади, поєднуючи принципи та механізми законодавчого рівня. У процесі 

еволюції децентралізації центральні керівні органи держави передають функції 

та завдання на регіональний рівень та до органів місцевого самоврядування, 

розширюючи права, інтереси, обов’язки, збільшуючи відповідальність останніх, 

дозволяючи більш виважено планувати створення інфраструктури за рахунок 

ДПП.  

Описаний підхід дозволяє центральним органам влади більш 

зосередитися на питаннях державного масштабу; органи місцевого 

самоврядування отримують політичну відповідальність за соціально-

економічний стан власної територіальної одиниці, що має позитивно 

відобразитися на прийнятих управлінських рішеннях, посилить ефективність 

використання бюджетних коштів на місцевому рівні, дасть інструменти 

рекламування території для залучення приватних інвестицій та реалізації 

партнерських відносин. 

Розвиток регіональних та місцевих адміністративних утворень передбачає 

розширений перелік владних повноважень місцевих громад, які спираються на 

фіскальний інструментарій збільшення фінансових ресурсів. Фінансову 

децентралізацію було реалізовано змінами до Бюджетного та Податкового 
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кодексів України [281; 285], які набрали чинності з 01.01.2015 р. Фінансова 

стабільність регіонів достатньо низька, і спостерігається значна залежність 

місцевих бюджетів від фінансової допомоги. У межах проєкту «Прозорі, 

фінансово здорові і конкурентоспроможні муніципалітети в Україні» 

проводиться моніторинг фінансової спроможності регіонів, який у розрізі 

регіонів наведено в табл. 3.6.  

Таблиця 3.6 

Показники фінансової стабільності бюджету регіону за окремими 

показниками 2016 р. [405] 
Область Фінансове 

становище 
Основ-

ний 
баланс 

Забезпечення 
загального 

боргу 

Податкова 
спромож-

ність 
 

Залежність 
місцевого 

бюджету від 
фінансової 

допомоги, % 
Запорізька  7,3 8,9 7,5 5,5 76,8 
Черкаська  7,2 9,0 9,9 2,7 85,4 
Волинська  7,1 9,3 10,0 1,9 85,3 
Тернопільська  7,0 8,9 10,0 2,2 45,5 
Львівська  6,9 8,0 9,4 3,3 78,1 
Полтавська  6,9 7,6 10,0 3,0 84,1 
Миколаївська  6,8 7,8 10,0 2,5 83,3 
Чернівецька  6,7 8,8 8,8 2,4 81,7 
Харківська  6,6 9,2 6,6 4,0 84,5 
Закарпатська  6,5 6,7 9,9 2,9 89,9 
Херсонська  6,4 6,6 8,9 3,8 40,9 
Київська 6,4 6,1 10,0 3,0 82,4 
Кіровоградська  6,4 6,8 10,0 2,4 83,4 
Чернігівська  6,3 6,4 10,0 2,4 101,9 
Івано-Франківська  6,2 6,2 9,9 2,5 85,9 
Житомирська  5,9 5,8 10,0 2,1 85,3 
Сумська  5,8 3,3 10,0 4,0 63,1 
Одеська  5,3 3,4 10,0 2,5 57,3 
Хмельницька  5,2 5,7 8,1 1,7 88,1 
Вінницька  4,8 4,8 7,5 2,1 81,2 
Донецька  4,6 10,0 0,0 3,9 84,6 
Луганська  4,0 7,9 0,0 4,1 83,1 
Дніпропетровська  3,9 6,1 0,0 5,5 73,5 
Рівненська  2,1 4,8 0,2 1,4 89,0 

 

Оцінювання показників «Фінансове становище», «Основний баланс», 

«Забезпечення загального боргу», «Податкова спроможність» проведено за 

шкалою від 0 (найгірший) до 10 (найкращий). З табл. 3.6 бачимо низьку 

http://budgets.icps.com.ua/profile/r22/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r3/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r20/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r24/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r13/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r16/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r14/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r5/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r7/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r21/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r8/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r11/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r10/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r4/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r6/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r23/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r18/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r15/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r9/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r19/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r2/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r12/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r1/2016
http://budgets.icps.com.ua/profile/r17/2016
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податкову спроможність практично всіх регіонів та високу залежність місцевих 

бюджетів від зовнішніх фінансів. 

Децентралізація поступово зміцнює ресурсну базу місцевих громад за 

рахунок зростання надходжень до місцевих бюджетів. Одним із визначальних 

чинників розвитку громад на місцевому рівні залишається фінансовий стан, від 

якого залежить вирішення нагальних потреб громади, у т. ч. реалізація 

інфраструктурних проєктів.  

За 2016 р. надходження власних ресурсів до загального фонду місцевих 

бюджетів зросли майже в 1,5 разу (+48,4 %), або на 48,4 млрд грн більше 

порівняно з 2015 р., та склали 146,6 млрд грн. За 2017 р. власні доходи місцевих 

бюджетів склали 192,7 млрд грн, збільшившися на 31 % порівняно з 2016 р. У 

2018 р. заплановано отримати 231 млрд грн доходів у місцеві бюджети, що на 

20 % більше, ніж в 2017 р. Частка власних доходів місцевих бюджетів 

(загальний фонд) у ВВП у 2016 р. склала 6,2 %, у 2017 р. – 6,5 %, у 2018 р. – 

7,1 % [238]. 

Місцеві податки та збори у територіальних об’єднаних громадах зросли 

на 29,4 % (за 11 місяців 2017 р.). Наприклад, зростання плати за землю 

становить 20 %, надходження податку на нерухоме майно – понад 70 %. У 

розрахунку на одну особу видатки бюджету розвитку порівняно з 2016 р. 

збільшилися у 1,5 разу. Держава прискорює процес добровільного об’єднання 

шляхом фінансової підтримки формування необхідної інфраструктури для ОТГ: 

2017 р. субвенція на це становила 1,5 млрд грн, в 2018 р. – 1,9 млрд грн. Цим 

коштом 366 ОТГ реалізували у 2017 р. 2046 проєктів [347].  

Враховуючи що дохідної частини місцевих бюджетів недостатньо, 

держава вимушена застосовувати міжбюджетні трансферти, причому 

незабезпеченість власною інфраструктурою та необхідність вкладання значних 

обсягів коштів у соціальні сфери вимагає збільшення сум перерахувань 

міжбюджетних трансфертів (рис. 3.11). 

За 2016 р. надходження власних ресурсів до загального фонду місцевих 

бюджетів зросли майже в 1,5 разу (+48,4 %), або на 48,4 млрд грн, порівняно з 
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2015 р. та склали 146,6 млрд грн. За 2017 р. власні доходи місцевих бюджетів 

склали 192,7 млрд грн, збільшившися на 31 % порівняно з 2016 р. У 2018 р. 

заплановано отримати 231 млрд грн доходів у місцеві бюджети, що на 20 % 

більше, ніж в 2017 р. Частка власних доходів місцевих бюджетів (загальний 

фонд) у ВВП у 2016 р. склала 6,2 %, у 2017 р. – 6,5 %, у 2018 р. – 7,1 % [238]. 

У 2018 р. тенденція до збільшення трансфертів продовжується, і станом 

на 01.12.2018 р. з державного бюджету спрямовано до місцевих бюджетів 

субвенцій на суму 239,96 млрд грн [230]. Слід відзначити, що значні кошти, 

спрямовані до місцевих бюджетів, використовуються на соціальні потреби 

(охорону здоров’я, освіту), що підтверджує інформація щодо використання 

місцевими бюджетами субвенцій, отриманих із державного бюджету в розрізі 

окремих соціальних сфер (додаток Б). 

 
 

Рис. 3.11. Динаміка зміни обсягів міжбюджетних трансфертів та доходів 

місцевих бюджетів (%) за 2012–2017 рр.  

Джерело: побудоване автором на основі [133; 230]. 

 

Якщо порівняти видатки державних органів регіонального рівня за 

сферами (освіта, послуги загального користування, господарська діяльність та 

транспорт, соціальний захист, охорона здоров’я та ін.) України та окремих 
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країн світу в 2016 р., то бачимо, що Україна має значно більше видаткове 

навантаження в освіті, соціальному захисті та охороні здоров’я, ніж у 

середньому в ОЕСР та країнах ЄС (рис. 3.12). 

 
 

Рис. 3.12. Структура видатків державних органів субнаціонального рівня 

за сферами (класифікація функцій органів державного управління (COFOG)) 

Джерело: побудоване автором на основі [45; 133; 568]. 

 

З аналізу стану фінансової спроможності територій, слід відмітити, що в 

Україні розвиток конкурентних переваг регіонів набуває несистемного 

характеру. Певні регіони мають необхідну концентрацію фінансових 

надходжень, науково-дослідних та освітніх установ, інфраструктурну 

розвиненість, промисловий потенціал, корисні копалини, рекреаційно-
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туристичні території, а отже, потенційно є інвестиційно привабливими щодо 

різних напрямів розвитку. Актуальними діями на державному рівні є 

формування таких форм управління та напрямів регіональної політики, які б 

дозволили ефективно використати наявні ресурси та потенціал, посилюючи 

конкурентоспроможність регіонів, у т. ч. використовуючи потенціал ДПП. 

Дієвою формою співпраці суб’єктів державного та приватного секторів на 

регіональному рівні вважаються кластерні утворення. М. Портер визначив 

кластер як розміщення у відповідному географічному регіоні суб’єктів 

господарської діяльності та взаємозв’язаних з ними установ у межах окремої 

галузі, що характеризуються спільністю діяльності і доповнюють одне 

одного [276, с. 258]. М. Енрайт увів поняття регіонального кластера, що 

описується як географічна агломерація підприємств, які працюють в одній або 

декількох споріднених галузях господарства [498]. Форма кластеризації, що 

домінує в Україні, – це тематичні кластери (штучні об’єднання, сформовані на 

однорідних сегментах ринку) [409]. 

Кластеризація економіки за участі ДПП можлива за спільного 

розроблення та фінансування відповідних кластерних проєктів (проєкту 

розвитку кластерних ініціатив, створення інфраструктури, організації 

конкретного кластера та ін.) [428, с. 73–74]. 

Кластерний підхід та використання ДПП є достатньо новими для 

України, а звідси й недостатня кількість практичних прикладів застосування, 

низький рівень нормативно-правового забезпечення питань, що регламентують 

сферу ДПП та кластерного підходу на рівні регіонів та місцевому рівні, 

відсутність достатньої кількості досвідчених фахівців відповідних сфер 

діяльності. 

Ускладнює реалізацію проєктів ДПП, як було зазначено вище, відсутність 

спеціалізованої єдиної інституції, яка координує розвиток ДПП на 

загальнодержавному та місцевому рівнях; високий рівень корупційного 

складника та забюрократизованість дозвільних процедур; низька активність 

приватних інвесторів. 
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Механізмом планування та управління місцевим розвитком є місцеві 

цільові програми (територіальні та галузеві стратегії розвитку), особливістю 

яких є можливість планування відповідних видатків місцевих бюджетів та 

залучення додаткового фінансування (цільові трансферти з державного 

бюджету, надходження в рамках ДПП, інвестиції, кредити тощо), у результаті 

чого збільшується дохідна частина місцевого бюджету [346, с. 53]. 

Завданнями місцевої влади під час реалізації проєктів ДПП є надання 

необхідних послуг; приватний партнер забезпечує інвестування та будівництво 

об’єкта, адмініструє альтернативні джерела надходжень щодо об’єкта, 

розпоряджається бюджетними надходженнями протягом певного терміну. 

Фінансування створеного об’єкта з боку держави забезпечує доступність 

суспільних послуг, але не спрямовується на обслуговування об’єкта 

операційним фінансуванням. Обсяг фінансування об’єкта місцевою владою 

залежить від рівня, характеру та кількості послуг, що надаються на 

довгостроковій основі [346, с. 58–59]. 

Трансформація системи управління з урахуванням принципів 

децентралізації владних повноважень передбачає визначення на регіональному 

рівні основних організаційних умов та правової бази щодо упровадження 

механізмів ДПП, використовуючи місцеву специфіку на основі створення 

нових кластерів чи розвитку тих кластерів, що існують. 

Поряд зі створенням правового механізму вважаємо за необхідне 

введення в інституційне середовище регіональних суб’єктів влади, які 

регулюють розвиток ДПП. Щодо основних функціональних повноважень 

зазначеним суб’єктам слід надати можливість: 

- формувати та реалізовувати основні засади регіональної політики у 

сфері розвитку ДПП; 

- формувати стратегію ДПП на основі кластерного підходу, врахувавши 

специфіку та основні напрями соціально-економічного розвитку конкретного 

регіону та перелік потенційних проєктів; 

- брати участь у розробленні правових актів, нормативно-методичних 
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матеріалів, що стосуються сфери ДПП; 

- проводити конкурсні процедури щодо визначення приватного партнера 

для укладення договору ДПП; 

- контролювати виконання договорів ДПП; 

- обліковувати та вести бази даних суб’єктів підприємницької діяльності, 

інвесторів, які потенційно можуть взяти участь у реалізації проєктів ДПП; 

- проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу. 

У системі розвитку державного управління сферою ДПП на 

регіональному рівні у процесі децентралізації необхідно 

передбачити [179; 189; 198]: 

- можливість визначати на державному рівні шляхом аналізу регіонів 

порядок утворення спеціалізованих регіональних суб’єктів, які реалізують 

процес розвитку та управління ДПП, надаючи повноваження, що враховують 

упроваджувану концепцію децентралізації влади; 

- розроблення порядку взаємодії спеціалізованих державних регіональних 

суб’єктів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

щодо вирішення питань, які стосуються сфери ДПП; 

- прийняття окремого законодавчого акта чи змін до чинного 

законодавства щодо регіональних особливостей розвитку ДПП в межах чинних 

стратегічних законодавчих актів; 

- активне залучення суб’єктів інвестиційної діяльності до реалізації 

регіональних проєктів у сфері ДПП із наданням необхідного державного 

гарантування; 

- розроблення та оприлюднення регіональної програми розвитку ДПП; 

- формування та запровадження механізмів управління проєктами ДПП та 

контроль реалізації розпочатих проєктів; 

- розширення сфер реалізації проєктів ДПП із використанням кластерного 

підходу, упровадження новітніх фінансових інструментів; 

- організація навчання та підготовки кадрів у сфері публічного 

адміністрування ДПП, проведення семінарів, наукових конференцій, які 
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стосуються питань розвитку ДПП в регіоні.  

Таким чином, ураховуючи, що у процесі упровадження стратегії 

децентралізації, місцеві бюджети не дозволяють забезпечити виконання 

власних функцій територіальних утворень у сферах освіти, охорони здоров’я, 

житлово-комунального господарства, інфраструктурній розбудові, розроблення 

та упровадження проєктів ДПП на основі ММС та кластерного підходу є досить 

новою та організаційно складною процедурою. Проведений аналіз показав, що 

доцільним є створення необхідних регіональних структур, які здійснюватимуть 

політику розвитку зазначеного виду партнерства в регіоні, та передача 

відповідним структурам повноважень щодо упровадження політики розвитку 

ДПП, функцій організації, виконання та контролю стосовно проєктів ДПП. 

Співробітництво держави в особі органів місцевого самоврядування (об’єднань 

на основі договорів про ММС) та приватного бізнесу у сферах житлово-

комунального господарства, агропромислового комплексу, інфраструктурних 

суспільно важливих проєктів, туризму та рекреації сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності підприємств, що входять у кластер, створить 

позитивний інвестиційний клімат та забезпечить подальше залучення 

інвесторів у проєкти ДПП. 

Нагальними потребами залишаються: завершення адміністративно-

територіальної реформи, процесу децентралізації та об’єднання територіальних 

громад; визначення повного переліку повноважень регіонального та місцевого 

рівнів; формування інституційного забезпечення розвитку громад; 

міжмуніципальна співпраця; виявлення потенціалу громад шляхом посилення 

земельних відносин, підвищення людського капіталу, підприємницької 

ініціативи, розширення співпраці на основі ДПП. 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами розділу можна дійти таких висновків: 

1. ДПП вбачається важливим інструментом реалізації внутрішньої 
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політики держави. Подальший розвиток ДПП передбачає удосконалення 

механізмів зазначеного партнерства, залучення інвестицій у модернізацію 

промислової та соціальної інфраструктури. Стан економічного середовища 

можливо розрахувати на основі таких критеріїв, як 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 для країн, які було проранжовано. 

На розвиток сфери ДПП безпосередньо впливає інвестиційна 

привабливість країни, відповідного сектору господарювання та конкретного 

інфраструктурного проєкту. До найважливіших чинників посилення 

національної 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. Аналіз основних законодавчих актів стратегічного 

характеру доводить, що незважаючи на дії держави, спрямовані на розвиток 

інвестиційної політики, підвищення конкурентоспроможності, упровадження 

політики регіонального розвитку, стимулювання підприємницької діяльності, 

розвиток соціальних напрямів, стимулювання механізмів ДПП у багатьох 

економічних та соціальних сферах, чіткої політики розвитку ДПП в Україні не 

сформовано. Формування політики засновано на врахуванні потрібних змін та 

підходів до подолання опору змінам, що передбачатиме стратегічні, структурні та 

функціональні зміни. Політика розвитку ДПП повинна реалізуватися з 

урахуванням комплексного підходу до побудови секторальних державних 

політик, що існують. 
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2. 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, які спрямовано на регулювання 

процесу реалізації суспільно важливих суспільних проєктів, зумовлюють 

виконання функцій проєктування, фінансування, будівництва, відновлення, 

експлуатації, пошуку й обслуговування у визначених законодавством сферах 

для створення соціально-економічного ефекту. Державна політика розвитку 

ДПП повинна: створювати умови для розвитку інституціонального середовища 

цього виду договірних відносин, подальшого вдосконалення законодавчої бази, 

яка регулює відносини ДПП; визначати органи, уповноважені керувати 

реалізацією ДПП на регіональному та місцевому рівні, визначати їхні функції, 

повноваження та ступінь відповідальності; створювати інституції ДПП із 

розвитком кластерних форм співробітництва; проводити оперативний контроль 

з боку громадськості виконання зобов’язань сторонами угоди про ДПП. 

Необхідним є: розмежування процесів адміністрування при реалізації 

функцій державного регулювання сфери ДПП, інших економічних сфер, що 

впливають на розвиток ДПП; пошук функціональних особливостей публічного 

адміністрування у сфері ДПП на регіональному та місцевому рівнях, 

враховуючи напрями державної політики щодо децентралізації окремих 

владних повноважень та делегування останніх на рівень ОТГ. 

3. 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 

засадах 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 техногенної дії, соціальних та військових конфліктів. 



246 

 

Підходи щодо реалізації кібербезпеки шляхом ДПП передбачають 

залучення суб’єктів господарської діяльності, які пов’язано з використанням 

елементів критичної інфраструктури, що взаємодіють на основі ІКТ; 

виробників серверного обладнання; розробників програмного забезпечення, 

операторів у системах платіжних розрахунків. 

4. Станом на 01.01.2019 р. в Україні шляхом ДПП складено 189 проєктів. 

Переважним чином проєкти ДПП реалізуються у сфері збирання, очищення та 

розподілу води, на відміну від тренду країн, що розвиваються (сфера 

виробництва електроенергії). Також актуальною залишається сфера 

виробництва та транспортування газу. Для можливості реалізації більш 

масштабних проєктів ДПП на місцевих рівнях можливе укладання договорів 

про ММС (на кінець 2018 р. укладено 287 зазначених договорів). 

Перспективним напрямом реалізації проєктів ДПП є створення кластерів, які 

розвиватимуть інфраструктуру на придатних для того територіях місцевих рад, 

де формується кластер. У процесі здійснення кластерного проєкту, де участь у 

розробленні проєктів на основі ДПП беруть приватні інвестори, передбачається 

створювати нові підприємства 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. Важливим є упровадження 

кластерної політики, формування кластерних програм, брендинг територій та 

кластерних утворень, стимулювання кластерних ініціатив. Співробітництво у 

формі ММС 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 (за необхідності) спільного координаційного 

управлінського органу, що виконує повноваження, визначені законом.  

5. Державне регулювання розвитку сфери ДПП на регіональному рівні у 

процесі децентралізації передбачає: завершення територіально-
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адміністративної реформи та процесу децентралізації й об’єднання 

територіальних громад, законодавче 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. Партнерство держави 

та приватного бізнесу у сфері житлово-комунального господарства, 

агропромисловому комплексі, транспортній інфраструктурі, у туризмі та 

рекреації сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств, що 

входять у кластер, створить позитивний інвестиційний клімат, зменшить 

потребу в міжбюджетних трансфертах та посилить зацікавленість інвесторів 

щодо участі у проєктах ДПП. 

  



248 

 

РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУДЕРЖАВНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 

4.1. Економічний механізм реалізації ДПП в Україні 

 

Економічний розвиток України є важливим напрямом державної 

політики, в основу якої покладено досягнення високих показників якості життя, 

інфраструктурного забезпечення, конкурентоспроможності держави на 

світовому ринку. Реалізація економічної політики залежить від дієвості 

економічних механізмів, їхньої спроможності досягати встановлених цілей та 

результатів. Безперечно, основні напрями та інструментарій розвитку 

економіки передбачені стратегічними державними документами: Стратегія 

сталого розвитку «Україна-2020» [326]; Урядова програма [299]; Державна 

стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р. [294]; Закон України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [292] та ін. 

Поточна економічна політика в країнах із низьким рівнем доходу повинна 

забезпечувати макроекономічну стабільність, сприяння розвитку приватного 

сектору, у т. ч. шляхом зміцнення прав інвесторів та верховенства права, 

зменшення витрат на ведення бізнесу, інвестування в інфраструктуру та 

відкритості для торгівлі, що допоможе посилити інвестиційні залучення та 

зростання [548, с. 30]. Своєю чергою, ринок та держава, доповнюючи 

функціонально одне одного, можуть розв’язувати суперечності сумісно-

розділеної праці в розвинених формах взаємодії її складників інституційно за 

рахунок ДПП [142, с. 242]. 

На рис. 4.1 показано доходи державного та місцевого бюджетів та 

капітальні видатки державного та місцевого бюджетів в Україні [133]. Щодо 

показників капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів бачимо, що, 

враховуючи процеси децентралізації, капітальні видатки з місцевих бюджетів 

перевищують аналогічні видатки з державного бюджету. Але в цілому потреби 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/415338;jsessionid=ED6AC042D71B578DBD4B534748AC0F5C
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на розбудову інфраструктури як на державному, так і на місцевому рівні 

перевищують бюджетні можливості, а альтернативою стає залучення 

вітчизняних та іноземних інвесторів до проєктів у межах ДПП.  

 

 
 

Рис. 4.1. Доходи та капітальні видатки державного та місцевих бюджетів 

Джерело: побудоване автором на основі [133] 

 

В Україні питома вага капітальних видатків значно менша, ніж в багатьох 

країнах світу. Питома вага капітальних видатків державного бюджету в 

загальних видатках та у ВВП в 2016 р. подано в табл. 4.1. Зазначені в таблиці 

показники України є ще одним аргументом для залучення інвестиційних коштів 

у реалізацію інфраструктурних проєктів шляхом ДПП. 

Процес євроінтеграції, започаткований в Україні, є інструментом 

реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення стратегічного 

поступу економіки та суспільства, що передбачає: основні критерії належності 

до інституту розвитку (націленість на розвиток економіки в цілому або певних 

галузей, секторів, регіонів; зафіксовані в нормативних актах стратегічні цілі; 

специфічна нормативна база та регулятивні вимоги; використання принципів 
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ДПП); завдання, що стосуються формування необхідних політичних і 

економічних інститутів; забезпечення макроекономічної, макрофінансової та 

соціальної стабільності; подолання інституційних перепон на шляху 

диверсифікації економіки, нерозвиненості економічної інфраструктури, 

бар’єрів виходу на зовнішні ринки, «провалів» у сфері інновацій, регіональних 

дисбалансів тощо [142, с. 216]. 

 

Таблиця 4.1 
Питома вага капітальних видатків державного бюджету в загальних видатках 

та у ВВП у 2016 р. 
Країна Відношення капітальних 

видатків до ВВП, % 
Відношення капітальних видатків до 
всіх видатків державного бюджету, % 

Норвегія 5,2 10,3 
Корея 5 15,5 
Естонія 4,7 11,6 
Швеція 4,2 8,6 
Канада 3,9 9,5 
Фінляндія 3,8 6,8 
Данія 3,7 6,9 
Латвія 3,7 10 
Греція 3,6 7,3 
Франція 3,5 6,2 
Словацька 
Республіка 

3,5 8,3 

Чехія 3,2 8,1 
Нідерланди 3,2 7,3 
Польща 3,2 7,8 
Швейцарія 3,1 9,1 
Словенія 3,1 6,8 
Австрія 3 5,9 
Туреччина 3 8,9 
Угорщина 2,8 5,9 
Ісландія 2,8 6,1 
Великобританія 2,5 6 
Бельгія 2,2 4,2 
Італія 2,2 4,4 
Німеччина 2,1 4,7 
Іспанія 2 4,7 
Мексика 1,8 7,2 
Ірландія 1,8 6,7 
Ізраїль 1,7 4,3 
Португалія 1,5 3,4 
Україна 0,63 2,2 

Джерело: побудоване автором на основі [133; 581]. 
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Для забезпечення реалізації стратегічних напрямів розвитку ДПП 

ключовим є визначення економічних цілей, яких повинен досягнути кожен із 

партнерів (держава та приватний власник) у процесі взаємодії (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Економічні цілі держави і бізнесу у процесі розвитку ДПП 
Цілі держави Цілі приватного власника 

Модернізація державного сектору економіки. 
Раціональна інтеграція України у світову 
економіку.  
Усунення структурних обмежень 
економічного зростання.  
Соціально-економічний розвиток регіонів 
України, розвиток регіональних ринків 
капіталу, технологій, товарів і послуг. 
Економія бюджетних коштів, залучення 
інвестиційних ресурсів у розвиток галузей і 
отримання додаткових доходів від 
використання державних активів, оновлення 
основних фондів. 
Синергія у використанні ресурсів і 
застосуванні управлінських інновацій. 
Підвищення рівня життя населення, розвиток 
«людського капіталу» та ринку праці і 
створення додаткових робочих місць. 
Створення конкурентного середовища у сфері 
надання суспільних послуг, зростання обсягів, 
розширення асортименту і поліпшення якості 
послуг  

Отримання доступу до нових сфер 
економіки. 
Отримання додаткових доходів у вигляді 
прибутку від використання державних 
активів. 
Залучення бюджетних коштів для 
здійснення інвестиційних проектів. 
Розширення простору для вільного руху 
капіталу, його проникнення в недоступні 
раніше сфери. 
Усунення структурних обмежень 
зростання й розвитку за рахунок 
розширення й модернізації 
інфраструктури. 
Розширення можливостей для отримання 
кредитів під проєкт від фінансових 
організацій за рахунок отримання 
державних та муніципальних гарантій. 
Користування податковими пільгами та 
преференціями 

Джерело: розроблене автором на основі [205, с. 74; 270, с. 9; 275; 425]. 

 

У розрізі встановлених цільових економічних орієнтирів доцільним 

вважається реалізація організаційно-економічного механізму розвитку ДПП в 

напрямі залучення інвестицій на розвиток інфраструктурних об’єктів, 

стимулювання підприємницької діяльності, поширення інноваційного 

потенціалу у проєктах ДПП, використання економічного інструментарію 

забезпечення ефективної реалізації проєктів ДПП. Економічний механізм, 

виходячи з економічних цілей, повинен передбачати: ініціювання інноваційних 

проєктів шляхом ДПП; розвиток наукоємних галузей із використанням ДПП; 
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державна допомога (позики, гранти, державне гарантування); покращання 

інвестиційного клімату; податкові преференції для приватного партнера 

(зменшення податкової бази, звільнення від податку на прибуток в 

інноваційних проєктах, відстрочення платежів). 

Корекція інституційних трансформацій в Україні в бік створення умов 

інноваційного розвитку має ґрунтуватися на цілеспрямованому поєднанні 

економічного потенціалу фінансово-промислових груп країни та інноваційного 

потенціалу мережевих технологічних структур різного рівня шляхом 

механізмів та інструментів ДПП, що створить адекватне інституційне бізнес-

середовище сучасного типу. Існує необхідність завершення формування та 

інституціоналізації структур і суб’єктів, що займаються фондуванням 

інвестиційних і проєктних активів національної економіки [142, с. 250]. 

Україна потенційно є привабливою країною для інвестицій, враховуючи, 

значний споживчий ринок, конкурентоспроможну робочу силу, великі обсяги 

інфраструктурних об’єктів, які можливо розбудовувати шляхом ДПП.  

Важливим чинником, що впливає на зростання ВВП, вважається обсяг 

залучених інвестицій. Показником стабільності та захищеності іноземних та 

внутрішніх інвесторів стає збільшення кількості проєктів ДПП. Найбільш 

значними обмеженнями для прямих іноземних інвестицій (ПІІ) залишаються 

діловий клімат, корупція, погана інфраструктура. Збільшення трудової міграції 

за кордон, особливо до країн ЄС, призводить до скорочення робочої сили в 

Україні [550]. За даними Національного банку України, чистий приплив прямих 

іноземних інвестицій в Україну в 2017 р. склав 2,3 млрд дол. США, або 2,1 % 

ВВП (1,8 млрд дол. США без урахування рекапіталізації банків), знизившися з 

3,4 млрд дол. США в 2016 р. [550]. Загальний приплив ПІІ у 2018 р. становив 

1,6 млрд дол., 27 % яких було спрямовано до банківського сектору в результаті 

переоформлення боргу в статутний капітал (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Прямі іноземні інвестиції в Україну, млрд дол. [143] 

 

Надходження прямих інвестицій із країн ЄС в економіку України (2014–

2018 рр.) подано в додатку В. Інвестиції в основний капітал повинні 

посилюватися за одночасного активного інвестування держави та приватного 

сектору. Основними причинами негативних настроїв топ-менеджерів щодо 

інвестиційного клімату є значний рівень корупції, відсутність належної системи 

правосуддя, відсутність проведення земельної реформи [122].  

Для залучення іноземних інвесторів до проєктів ДПП Україна має 

посилювати власні показники розвитку бізнес-середовища шляхом відповідних 

законодавчих, регуляторних чи економічних засобів. Зростання показників 

України в Doing Business – рейтингу Світового банку (табл. 4.4) є одним із 

головних стратегічних індикаторів виконання Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020» [326]. Заходи, які можуть підвищити позиції України в 

рейтингу Doing Business, реалізуються відповідно до плану дій щодо 

упровадження кращих практик якісного та ефективного регулювання, що 

знаходять відображення в методології рейтингу «Ведення бізнесу» Групи 
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Світового банку [298]. 

Таблиця 4.4 

Загальне місце України в рейтингу «Doing Business» [491] 
Ключові показники Doing Business 

2018 (рейтинг) 

Doing Business 

2019 (рейтинг) 

Зміни 

Рейтинг легкості ведення бізнесу 76 71 +5 
за показниками:    

кредитування 29 32 -3 

захист інвесторів 81 72 +9 

урегулювання питання щодо 

неплатоспроможності 
149 145 +4 

міжнародна торгівля 119 78 +41 

оподаткування 43 54 -11 

 

Підвищивши загальний рейтинг на п’ять позицій, Україна домоглася 

покращання за шістьма індикаторами, (найкращий показник за складником 

«міжнародна торгівля» + 41 позиція (зі 119-го на 78-ме місце). Зафіксовано 

підвищення на дев’ять позицій щодо напряму «захист інвесторів», на чотири – 

«врегулювання питання щодо неплатоспроможності». Подальше зростання 

рейтингового показника щодо сфери кредитування залежить від прийняття 

розроблених методичних рекомендацій для небанківських фінансових установ 

стосовно проведення оцінювання платоспроможності позичальників. Відносно 

питань, пов’язаних із неплатоспроможністю, розроблено та подано на розгляд 

КМУ законопроєкт щодо упровадження спрощеного режиму процедури 

банкрутства. Розпорядження КМУ «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» [102] 

передбачає розширення можливостей надання кредитів малому та середньому 

підприємництву комерційними банківськими установами; активізацію 

використання векселів та надання кредитів небанківськими фінансовими 

установами; використання можливостей венчурного капіталу, залучення коштів 

неформальних інвесторів (бізнес-ангелів), добровільне об’єднання ресурсів для 

залучення фінансів у проєкти (краудфандинг); започаткування цільових 
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ініціатив щодо кластерів та ланцюгів доданої вартості [491]. 

Комплексні заходи щодо стимулювання розвитку підприємництва є 

необхідним кроком у реалізації політики розвитку ДПП. Показники України в 

Індексі економічної політики у сфері малого і середнього підприємництва у 

2016 р. порівняно з країнами Східного партнерства подано на рис. 4.3. Лише за 

параметром «Доступ підприємництва до фінансування» Україна має показники 

на рівні країн Східного партнерства, щодо інших – маємо значне відставання. 

 

 
Рис. 4.3. Результати оцінювання України в Індексі економічної політики у 

сфері малого і середнього підприємництва у 2016 р. (бали) 

Джерело: побудоване автором на основі [334] 

 

Для аналізу сучасного стану інституційного середовища, дієвості 
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змогу визначати закономірності розвитку економічного середовища та виявляти 
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України щодо окремих показників соціально-економічного розвитку можна 

скористатися такими глобальними рейтингами: Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), Індекс легкості 

ведення бізнесу (Ease of doing business Index), Індекс економічної свободи 

(Index of Economic Freedom), Глобальний індекс інновацій (The Global 

Innovation Index, далі – ГІІ), Індекс процвітання (The Legatum Prosperity Index), 

Рейтинг податкового навантаження (Paying Taxes). Зазначені індекси певною 

мірою демонструють розвиток інституційного середовища, що має вплив на 

реалізацію проєктів ДПП. У табл. 4.5 зазначено місце України у відповідному 

рейтингу, а в дужках дається загальна кількість країн, які включено до 

рейтингу. 

 

Таблиця 4.5 

Позиція України в міжнародних рейтингах [399] 
Рейтинговий показник 2010 

р. 
2011 
р. 

2012 
р. 

2013 
р. 

2014 
р. 

2015 
р. 

2016 
р. 

2017 
р. 

ГІІ 95 
(125) 

60 
(125) 

63 
(141) 

71 
(142) 

63 
(143) 

64 
(141) 

56 
(128) 

50 
(127) 

Індекс економічної 
свободи 

164 
(179) 

163 
(177) 

161 
(177) 

155 
(178) 

162 
(178) 

162 
(178) 

166 
(180) 

150 
(180) 

Індекс 
конкурентоспроможності 

89 
(139) 

82 
(141) 

73 
(144) 

84 
(148) 

76 
(144) 

79 
(144) 

85 
(140) 

81 
(137) 

Індекс легкості ведення 
бізнесу 

149 
(183) 

152 
(183) 

137 
(180) 

112 
(189) 

96 
(189) 

83 
(189) 

80 
(190) 

76 
(190) 

Індекс процвітання 103 
(110) 

99 
(110) 

96 
(142) 

97 
(142) 

101 
(142) 

107 
(142) 

107 
(149) 

112 
(149) 

Рейтинг податкового 
навантаження 

149 
(183) 

181 
(183) 

165 
(185) 

164 
(189) 

108 
(189) 

107 
(189) 

84 
(190) 

43 
(189) 

 

Щодо розуміння місця України серед географічних сусідів порівняймо 

показники рейтингів нашої держави з окремими найближчими країнами-

сусідами: Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія в 2017 р. (табл. 4.6). Як 

бачимо, позитивною видається лише позиція України щодо рейтингу 

податкового навантаження порівняно з наведеними в табл. 4.6 показниками 

вказаних країн. 

 

https://www.prosperity.com/
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Таблиця 4.6 

Позиція України в міжнародних рейтингах порівняно з найближчими 

країнами-сусідами [399] 
Рейтинговий показник Україна Польща Словаччина Угорщина 

Індекс легкості ведення бізнесу 76 27 39 48 

Індекс економічної свободи 150 45 59 55 

Рейтинг податкового 

навантаження 

43 51 49 93 

Індекс конкурентоспроможності 81 39 59 60 

ГІІ 50 37 32 39 

Індекс процвітання 112 32 35 45 

 

У процесі реалізації проєктів ДПП, враховуючи їхню соціальну 

спрямованість, необхідною умовою стають різнобічні державні преференції. 

Дієвим інструментом, який стимулює приватний сектор до господарської 

діяльності є різні види державної допомоги. Законодавство України [288; 324] 

передбачає, що державна допомога суб’єктам приватної форми господарювання 

може реалізовуватися в таких формах: 

- субсидування, гранти, дотації; 

- податкові пільги, відстрочення або розстрочення сплати обов’язкових 

платежів; 

- списання заборгованості, у т. ч. за надані державні послуги, списання 

штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам господарювання; 

- гарантії, пільгове кредитування, пільгові тарифи з обслуговування 

кредитів, часткове компенсування відсоткових ставок за кредитами, які 

надаються на реалізацію проєктів суб’єктів підприємництва; 

- часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів 

за користування гарантіями; 

- зменшення фінансових зобов’язань перед фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

- надання, прямо чи опосередковано, товарів чи послуг за цінами нижче 
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ринкових або придбання товарів чи послуг за цінами вище ринкових; 

- продаж за цінами нижче ринкових державного майна; 

- кредитування придбання та упровадження нових технологій; 

- фінансова підтримка для утворення об’єктів інфраструктури підтримки 

малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки та промислового 

виробництва, у т. ч. бізнес-інкубаторів, науково-технологічних центрів, центрів 

трансферу технологій; 

- створення системи економічних стимулів для розвитку економіки на 

основі технологічних інновацій; 

- передача наукової продукції, створеної за рахунок бюджетних коштів, 

для її упровадження у виробництво; 

- інші види фінансової державної підтримки. 

Фінансова допомога підприємництву може включати: стимулювання 

комерційних банків до надання позик; формування фондів допомоги; 

недержавні гарантії та страхові умови; міжнародна допомога [88, с. 157]. 

Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 

2020 р. [334] узгоджено з вітчизняними програмними та стратегічними 

законодавчими актами, що прямо чи опосередковано мають вплив на розвиток 

малого і середнього підприємництва, а отже, дає можливість здійснювати 

державну політику у сфері розвитку підприємництва. Розширений доступ 

малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів та активізації 

економічних інструментів передбачає: посилення кредитних можливостей для 

малого та середнього підприємництва з боку комерційних банків; створення 

умов для гарантування депозитної безпеки; застосування механізмів 

гарантування кредитів; активне використання векселів; активізація надання 

кредитів небанківськими фінансовими установами; скорочення дефіциту 

фінансування суб’єктів малого і середнього підприємництва за рахунок надання 

послуг із лізингу та факторингу; використання можливостей венчурного 

капіталу, залучення коштів неформальних інвесторів (бізнес-ангелів), 

добровільне об’єднання ресурсів для фінансування проєктів (краудфандинг); 
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фінансування експорту, страхування, гарантії; започаткування цільових 

ініціатив щодо кластерів та ланцюгів доданої вартості; стимулювання 

залучення прямих іноземних інвестицій. 

Таким чином, зазначені інструменти державного регулювання сфер, які 

задіяно у процесах створення інвестиційного клімату, розвитку бізнес-

середовища, стимулювання підприємницької діяльності, різних видів державної 

допомоги, має позитивний вплив і на розвиток ДПП в цілому, побічно 

посилюючи зв’язки держави та суб’єктів підприємницької діяльності та 

стимулюючи процедури реалізації інфраструктурних проєктів.  

Законом України «Про концесії», зокрема, передбачається: застосування 

концесійної моделі ДПП у всіх сферах господарської діяльності на 

загальнодержавному та на місцевому рівнях; прозорість процедури ініціювання 

та прийняття рішення щодо використання концесії та вибору концесіонера; 

можливість заміни неефективного приватного партнера; створення 

сприятливих умов для упровадження банківського фінансування; спрощення 

процедур виділення земельних ділянок для концесійних проєктів та чітке 

регулювання права власності на об’єкт концесії [57; 309]. Законодавчий акт 

гарантує приватному партнеру незмінність законодавчих норм протягом 

терміну дії договору; надання державних та муніципальних гарантій. 

Відносно макроекономічних наслідків збільшення державних інвестицій, 

то останні підвищують обсяг виробництва як у короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі. Підвищення ефективності інвестицій надзвичайно 

важливо для пом’якшення можливого компромісу між підвищенням обсягу 

виробництва і зростанням державного боргу. Тому ключовим завданням при 

відносно низькій ефективності державних інвестицій має бути підвищення 

якості інвестицій в інфраструктуру шляхом вдосконалення процесу 

інвестування. Це може включати вдосконалення оцінювання та відбору 

проєктів з виявленням і усуненням вузьких місць в інфраструктурі, у т. ч. 

шляхом централізованих незалежних оглядів, ретельного аналізу витрат/вигід, 

вартісного оцінювання ризику і принципів складання бюджету. Державні 
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інвестиції ефективні при виконанні умов: спрямованості на проєкти з 

найбільшою віддачею від витрат та погодження загального обсягу їх зі 

стійкістю бюджету. Ефективність має на увазі не тільки належний розподіл 

інвестицій по секторах, а й продукування державних активів із найменшими 

витратами [226].  

Аналізуючи якість управління у сфері державних інвестицій, можна 

визначити проблеми, які призводять до неефективності прийнятих рішень та 

дій. Існують наукові підходи [434; 483], що дозволяють обґрунтувати показник 

ефективності державних інвестицій. Наприклад, за індексом управління 

державними інвестиціями визначаються бали країнам за чотирма різними 

етапами управління державними інвестиціями: стратегічне керівництво та 

оцінювання проєктів, відбір проєкту та бюджетування, управління проєктом та 

упровадження; оцінювання та аудит проєкту. Розраховані величини 

демонструють ефективність управління державними інвестиціями з розподілом 

за країнами. Перший показник містить інформацію про наявність галузевих 

стратегій, прозорість оцінних стандартів, незалежний огляд проведених 

оцінювань. Другий показник визначає наявність середньострокового 

планування, характер контролю та фінансування, доступ суспільства до 

фіскальної інформації. Показник реалізації проєкту характеризують ступінь 

відкритості конкурсної процедури, ефективність внутрішнього контролю 

виконання зобов’язань та ефективність внутрішнього аудиту. Оцінювання та 

аудит проєкту містить дані щодо ступеня проведення оцінювання, ступеня 

проведення зовнішнього аудиту та перевірки його органами державної влади. 

За результатами дослідження (проведене у 2012 р.), Україна з-поміж 71 

досліджуваної країни, що розвиваються, отримала загальний індекс – 1,93 

(максимальна оцінку отримала Південна Африка – 3,53, мінімальну оцінку 

отримав Беліз – 0,27. Субіндекси України розподілено таким чином: оцінка – 

2,0; відбір – 2,0; управління – 1,73; аудит – 2,0. 

Вагомого значення набув розвиток ДПП у процесі фінансової 

децентралізації, що сформувало систему взаємин між державним і місцевими 
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бюджетами та розширило перелік повноважень органів місцевої влади й 

управління залученням додаткових надходжень фінансових ресурсів для 

зростання якості надання населенню суспільних послуг. Інвестиційні ресурси 

приватного власника, який бере участь у проєктах ДПП, спрямовано на 

формування та модернізацію інфраструктурних об’єктів соціального 

призначення та пом’якшення тиску на видаткову частину місцевих бюджетів. 

Застосуванню механізму ДПП в українських реаліях заважають системні 

проблеми: незадовільний стан частини об’єктів місцевої інфраструктури, що 

знижує для приватних інвесторів загальну привабливість; посилений ризик 

інвестування в капіталомісткі об’єкти, враховуючи постійну політичну 

нестабільність у країні; відсутність пільг (митних, податкових та ін.) для 

приватних власників, що знижує бажання їх брати участь у проєктах ДПП; 

інституційна неготовність органів державної влади до передачі певних прав 

власності приватному бізнесу [44]. 

Політика та дії урядів країн, що розвиваються, відіграють ключову роль у 

забезпеченні того, щоб прямі іноземні інвестиції підвищували 

конкурентоспроможність країн-реципієнтів та створювали робочі місця. 

Опитування інвесторів показує, що політична стабільність та безпека поряд зі 

стабільним нормативно-правовим середовищем є провідними 

характеристиками країни, які розглядаються інвесторами, перш ніж вони 

приймуть рішення про інвестування. Рівень правового захисту від політичних і 

регуляторних ризиків (експропріація власності, обмеження валютних курсів і 

конвертованості), а також наявність прозорості в роботі з державними 

установами, на рівні країн є основою, що приведе до збільшення інвестицій і 

зростання в країнах, що розвиваються [523]. 

Якщо розглянути рівень державних (державний та місцевий бюджети) та 

сукупних інвестицій, то в 2017 р. державні інвестиції були на рівні 2 % ВВП, а 

загальні інвестиції – на рівні 21 % ВВП (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Державні та сукупні інвестиції в Україні (% від ВВП) 

Джерело: побудоване автором на основі [133; 578] 
 

На жаль, регіони України мають різні рейтинги інвестиційної 

ефективності (додаток Г). Найбільше значення рейтингу мають 

Дніпропетровська, Волинська, Львівська, Київська, Закарпатська області. Для 

ефективного використання механізмів ДПП особливого значення набуває 

макроекономічний аспект, а саме: визначення сучасних пріоритетних 

інфраструктурних проєктів у середньо- та довгостроковому вимірі; 

технологічна база, на якій мають розвиватися окремі галузі економіки (або на 

технологічний рівень яких слід орієнтуватися); секторальна структура, яка буде 

оптимальною для застосування ДПП; обсяги та форми підтримки, які реально 

може дозволити собі держава в умовах макроекономічної нестабільності; 

обсяги і структура залучення фінансових ресурсів для реалізації суспільно 

значущих проєктів на умовах максимальної ефективності з точки зору 

(а) макроекономіки, (б) можливостей бюджету, (в) рівня платоспроможності 

населення та інших споживачів товарів/послуг, планованих у рамках ДПП; 

оптимальна побудова відносин між центральними органами влади, органами 
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місцевого самоврядування, приватним бізнесом та населенням [400, с. 347–

348]. 

Для розвитку ДПП пропонується використання: особливих економічних 

зон, у яких за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів проводяться роботи зі 

створення суспільно важливої інфраструктури; інвестиційні фонди, що мають 

за мету на основі процедури відбору підтримку пріоритетних для держави і 

регіонів проєктів створення інфраструктури державного або місцевого 

значення, без якої ці проєкти не може бути реалізовано [205, с. 77]. 

Як основні джерела фінансування проєктів ДПП можна використовувати: 

державні субсидії з бюджетів різних рівнів для залучення великих внутрішніх 

інвесторів та фінансової підтримки важливих проєктів; проєктні облігації; 

комерційні кредити; акціонерний капітал, що фінансується інвесторами при 

наявності власних коштів в якості комбінування субординованого боргу і 

випуску акцій; гарантії уряду, місцевих органів влади [425, с. 23]. 

Серед дієвих форм державної підтримки (у т. ч. під час реалізації проєктів 

ДПП) має застосування [400, с. 350]:  

- пряма бюджетна підтримка (часткове фінансування заходів проєкту, 

погашення відсотків за кредитами, надання основних засобів, землі тощо);  

- податкові канікули (відмова від або зменшення податків та зборів на час 

реалізації проєкту);  

- надання гарантій (державних та місцевих);  

- залучення державою кредитів від іноземних держав, банків та 

міжнародних фінансових організацій;  

- гарантування відшкодовування збитків приватного партнера внаслідок 

зниження попиту відносно запланованих показників, невиконання державним 

партнером зобов’язань за угодою, неадекватного тарифного регулювання тощо; 

- гарантування державного замовлення на певні товари/послуги;  

- гарантування державою проєктних ризиків у разі змін більше, ніж 

очікувано, в інфляції, обмінному курсі, відсоткових ставках за кредитами, цінах 

на енергоресурси;  
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- надання ексклюзивного права на виробництво товарів/послуг, дозвіл 

здійснювати перехресне субсидування тощо. 

Таким чином, ураховуючи стан інституційного середовища, показники 

економічного потенціалу України, слід зазначити, що попри складні умови, у 

яких перебуває держава, поступово відбуваються позитивні зрушення щодо 

основних макроекономічних показників та прогрес розпочатих реформ в 

антикорупційній політиці, фінансовій системі, державному управлінні та інших 

напрямах. На жаль, динаміка вказаного реформування є недостатньою. На нашу 

думку, крім вищевказаних причин, важливим є створення сприятливого 

інвестиційного клімату та залучення капіталу до сфер, пов’язаних із 

транспортною інфраструктурою, житлово-комунальним господарством, 

постачанням енергоносіїв, соціальною цариною, безпекою. На цьому шляху 

треба продовжувати розвиток електронного урядування та електронних 

сервісів, спрощувати систему дозвільних процедур, посилювати законодавчо 

захист інвесторів, покращувати інституційне середовище, спрямоване на 

розвиток ДПП.  

Безперечно, розвиток зазначеного виду партнерства не є єдиним 

способом пожвавлення економічної ініціативи приватного сектору, але 

поєднання найкращих якостей партнерів, спільна відповідальність за соціально 

важливі проєкти, приватне фінансування – усе це є на сьогодні досить 

раціональним і необхідним із точки зору передачі окремих функцій держави та 

часткового зняття бюджетного навантаження, розвитку приватної ініціативи, 

інноваційного шляху економіки та забезпечення конкурентоспроможності 

України. 

 

4.2. Організаційний механізм територіального маркетингу в розвитку 

ДПП  

 

У системі державного регулювання у процесі вирішення суспільних 

завдань постійно відбуваються зміни під впливом зовнішніх та внутрішніх 
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чинників. Відповідно до соціальних вимог, що зростають, держава посилює 

гарантії прав і свобод людини, формує інформаційно-комунікативні мережі для 

зворотного зв’язку з громадянами. На основі аналізу потреб суспільства 

вишукуються підходи до покращання якості суспільних послуг; прогнозуються 

потреби в соціальних сферах, охороні довкілля, безпеці, розвитку регіонів та 

місцевих територій.  

Технології маркетингу довели свою спроможність щодо глибокого 

дослідження ринку, з’ясування попиту, планування асортименту та потреб, 

вивчення цільових груп, удосконалення збуту та ін. Зазначена система дій 

спрямовується на всебічне задоволення потреб споживача з метою отримання 

позитивних результатів реалізатором чи виробником товарів та послуг. У 

цілому це певною мірою приводить і до покращання якості життя та інших 

позитивних ефектів у суспільстві. 

У науці державного управління останніми роками збільшилася кількість 

досліджень, що вивчають нові напрями, пов’язані з некомерційним 

маркетингом, який спрямовано на реалізацію завдань у площині соціально-

економічного розвитку держави чи окремої адміністративно-територіальної 

одиниці – соціальний маркетинг, державний маркетинг, територіальний 

маркетинг, регіональний маркетинг. Вказані напрями маркетингу дозволяють 

органам державної влади задіяти більш динамічно та дієво механізми 

управління, реагуючи на зміну потреб та стан об’єктів управління. Розвиток 

території включає в себе визначення цілей, засобів, діагностику, індикатори, 

рейтинги, потреби, можливості, аналіз ресурсної бази, орієнтири на споживача 

як активного учасника маркетингового процесу. На основі маркетингових 

підходів можливо визначити та покращити конкурентні переваги 

територіальних одиниць та об’єднань, що дасть можливість досягти 

запланованих показників в економічній та соціальній площині. 

Шляхом ДПП реалізовуються проєкти в царинах освіти, медицини, 

транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, туризму, 

енергетики. Проєкти, спрямовані на розвиток територій, соціальної сфери, 
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потребують зважених підходів органів державної влади та місцевого 

самоврядування та залучення й використання в своїй діяльності сучасного 

інструментарію маркетингу територій як елемента державного маркетингу. 

Поступове розширення сфери маркетингових досліджень від суто 

комерційного аналізу ринкових відносин до вивчення соціальних складників у 

некомерційних організаціях відбувалося під впливом суспільних потреб: 

необхідності врахування очікувань людей та їхнього сприйняття; важливості 

активної ролі споживача; формування довіри до політичних суб’єктів та 

довгострокова співпраця. Справедливим видається твердження, що маркетинг – 

один із головних чинників на шляху до успіху некомерційних організацій [443]. 

Застосування методів та інструментів соціального маркетингу є досить 

широким: суспільна сфера, захист навколишнього середовища, сфера спорту 

[545] та інші напрями. 

Таким чином, стало очевидним, що маркетингові технології можливо 

застосовувати до значного кола соціальних питань та отримувати позитивні 

результати. Некомерційний маркетинг спрямовано на задоволення потреб 

споживачів суспільних послуг, що є детермінованими з боку соціальних 

чинників. Різновидом некомерційного маркетингу науковці визначають 

державний маркетинг. Державний маркетинг використовується у сфері 

відносин між суб’єктами (органами державної влади) і об’єктами – 

споживачами послуг діяльності органів державної влади різних рівнів, 

спрямованої на взаємодію з суб’єктами ринку, управління об’єктивною 

відповідністю попиту та пропозиції, виявлення, формування та задоволення 

потреб об’єкта управління, що створює позитивну кон’юнктуру в інтересах 

національної економіки, підвищує конкурентоспроможність вітчизняних 

товаровиробників, забезпечує вирішення соціальних проблем, підвищує якість 

життя та забезпечує стійкий розвиток суспільства [15, с. 86–87]. 

Маркетизація функцій державного управління є діяльністю органів 

державної влади, що є ініціаторами/виробниками або виконують посередництво 

у процесах упровадження та реалізації надання державних послуг суб’єктам 
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звернення [354]. Державний маркетинг відповідно до сфери свого застосування 

включає в себе окремі напрями: законодавчий маркетинг (законодавче 

регулювання стандартів якості, цінової політики), соціальний маркетинг 

(освіта, охорона здоров’я, культура), маркетинг територіальних утворень, 

маркетинг державних комунікацій, бюджетний і податковий маркетинг, 

проєктний маркетинг [414, c. 183].  

Маркетинг у державному управлінні є маркетинговою діяльністю 

центральних, регіональних та місцевих органів управління в якості виробників, 

споживачів або посередників (постачальників) у процесах обміну ідеями, 

товарами, послугами та іншими цінностями, різновид некомерційного 

(неприбуткового) маркетингу, що реалізується у процесі надання фізичним та 

юридичним особам послуг державного управління [373, с. 57]. Державний 

маркетинг є напрямом некомерційного маркетингу, який використовується у 

процесі відносин між суб’єктами (органами державного управління) та 

об’єктами (громадянами держави, які споживають послуги), державного 

маркетингу, які мають на меті задовольнити потреби цільових груп в обмін на 

їхні підтримку та співробітництво, щоб забезпечити необхідну стабільність 

функціонування системи державного управління та її розвитку [356, с. 260]. 

Об’єктами маркетингової діяльності в державному управлінні 

К. Сухоносова визначає [386, с. 115]: державні послуги та суспільні блага 

(пенсійне забезпечення, охорона здоров’я, освіта, громадська безпека); товари й 

послуги, необхідні для функціонування організацій та галузей, що 

фінансуються з державного бюджету (сфера оборони, правопорядку, безпеки, 

органи державної влади, суб’єкти адміністративно-господарської діяльності 

державної форми власності); території, територіальні утворення та об’єднання 

(країни, регіони, міжрегіональні утворення, міжмуніципальні об’єднання, 

об’єднані територіальні громади, міста). 

Задіявши процес сервісного обслуговування як частину діяльності органів 

державної влади, отримаємо можливість реагувати на потреби та запити 

громадськості, що виявляє себе в інформаційній відкритості; залученні 
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фізичних та юридичних осіб до діалогу та співпраці з органами державної 

влади; задоволенні потреб споживачів – надання послуг відповідно до запитів; 

доступність – прозорість роботи державних сервісів, легке отримання 

інформації [410, с. 200–201].  

Некомерційний маркетинг у процесі діяльності органів державного 

управління визначає для себе такі цілі:  

- привести діяльність органів державної влади, громадських та 

некомерційних організацій у відповідність до потреб об’єкта регулювання 

(соціальних груп населення);  

- забезпечити достатньо раціональний та оптимальний розподіл 

суспільних послуг;  

- формувати позитивну громадську думку щодо відповідних програм, 

соціальних інститутів, публічних осіб тощо [406, с. 8].  

З вищенаведеного бачимо, що процеси маркетингової діяльності органів 

державної влади мають включати широкий суб’єктний склад, впливають на 

формування думки щодо певного державного продукту чи послуги та на його 

просування. З огляду на стан і перебіг розвитку ДПП маркетинг державних 

органів повинен включати формування позитивного іміджу країни, 

пропагування економічних свобод (легкість ведення бізнесу, прозорість 

адміністративних процедур, ефективність економічних процесів та ін.), що 

спонукає зовнішніх інвесторів до реалізації проєктів ДПП в Україні. 

Інформаційні механізми державного маркетингу відповідно забезпечують 

поінформованість як зовнішніх, так і внутрішніх інвесторів щодо 

перспективних проєктів ДПП загальнодержавного, регіонального та місцевого 

рівнів.  

Т. Воронько зазначає, що регіональний маркетинг є системою 

економічних відносин, узгодження інтересів і цілей мезорівня з макро- і 

мікрорівнями, адаптування регіональної структури відтворення до зовнішнього 

та внутрішнього ринків у процесі безперервного спостереження (на основі 

аналізу, оцінки та прогнозування) діяльності, що відбувається на 
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них [64, с. 165–166]. За рахунок виконання функцій суб’єктів маркетингу в 

межах території зростає привабливість адміністративного утворення для 

постійного проживання, місця відпочинку та ведення господарської діяльності, 

виникає сприятливий інвестиційний клімат, підвищуються соціально-

економічні показники, зростає екологічна та соціальна безпека, за рахунок 

якісних послуг задовольняються соціальні потреби, створюється 

інфраструктура, територія розвивається на основі співпраці з громадянами [414, 

с. 185]. 

У стратегії територіального маркетингу виділяють [415]: маркетинг 

іміджу регіону (комунікаційні заходи, що демонструють відкритість території 

для співпраці); маркетинг привабливості (заходи, що є спрямованими на 

підвищення привабливості даної території для людини); маркетинг 

інфраструктури (ступінь розбудови на території ринкової, житлової, 

промислової інфраструктури); маркетинг населення, персоналу. 

Розроблення концепції соціально-економічного розвитку територіальних 

громад шляхом територіального маркетингу передбачає такі завдання: 

маркетинговий аудит; маркетингові дослідження; проєкт маркетингу; 

формулювання стратегічної та поточної концепції маркетингу, враховуючи 

наявні пріоритети. Відповідно до завдань, які необхідно вирішувати, можна 

визначити основні функції територіального маркетингу: 

- аналітична (дослідження ринкової спроможності території, вивчення 

маркетингового середовища та оцінювання конкурентоспроможності, 

дослідження попиту на ресурси, що існують, позиціонування територіального 

утворення на ринку «територій»); 

- організаційна (стратегічне планування територіального розвитку, 

розроблення маркетингових заходів території, перевірка виконання); 

- управлінська (реалізація маркетингового плану відповідно до 

територіального продукту, цінова політика територіального продукту, рекламне 

просування території); 

- інформаційна (створення між суб’єктами маркетингу територій системи 
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маркетингових комунікацій); 

- громадська (розвиток території, поліпшення якості існування та 

діяльності суб’єктів територіального утворення) [346]. 

Сучасним напрямом розвитку маркетингу є збалансоване поєднання 

основних призначень території країни: місце проживання, місця відпочинку 

(природне середовище), місця господарювання; стратегічне планування 

державного маркетингу з досяжними цілями; рекламування розроблених 

програм і дій. Державні органи влади як суб’єкти маркетингових відносин 

виконують регулюторні функції в галузях освіти, охорони здоров’я, 

соціального страхування, культури, спорту тощо. Система державного 

маркетингу забезпечує створення та підтримку іміджу соціальних сфер; 

маркетинговий підхід до фінансування бюджетних структур; урахування 

потреб ринку та споживачів послуг за напрямами діяльності відповідних 

галузей; розроблення нормативно-правової бази щодо правового захисту 

суб’єктів галузевого маркетингу [355, с. 72–73]. 

Моделями, що можуть використовуватися як інструменти державного 

маркетингу та дозволяють дослідити потенціал території, цільові групи 

споживачів, планування розвитку території, слід визначити: модель 

GE/McKinsey (багатофакторна), модель BCG (двофакторна), графічні моделі 

(профілі територіального утворення, багатокутник конкурентоспроможності). 

Можливе використання інтегральних показників, що визначають ієрархію чи 

потенціал територіального утворення. В якості методичного інструментарію 

державного маркетингу використовують SWOT-аналіз, PEST-аналіз (STEP), 

технології сегментування та оцінювання ємності ринків, оцінювання 

конкурентоспроможності та позиціонування країн і регіонів, їхнього 

формування. Застосовуються також інструменти товарної, цінової, 

комунікаційної та збутової політики щодо відповідних об'єктів [66]. 

Маркетингова політика привабливості забезпечується поєднанням заходів 

із метою залучити увагу цільових аудиторій до необхідного територіального 

утворення. Маркетингову політику привабливості розробляють та реалізують 
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органи державної влади регіонального рівня за участю представників 

громадського сектору, і як елемент територіальних програм і стратегій розвитку 

вона впливає на інвестиційну, інноваційну, туристичну, соціальну, міграційну, 

підприємницьку, екологічну та інфраструктурну привабливість територій, чим 

забезпечує конкурентоспроможність територій [42]. 

Важливим напрямом з точки зору розвитку ДПП, залучення до 

регіональних інфраструктурних об’єктів потенційних інвесторів є напрям 

державного маркетингу – територіальний маркетинг. Цей вид маркетингової 

діяльності містить об’єднані скоординовані дії суб’єктів влади (на державному, 

регіональному чи місцевому рівні), які прискорюють процеси обміну та впливу, 

розпізнаючи, формуючи та задовольняючи потреби населення. У маркетингу 

територій необхідне привабливе позиціонування та імідж; постачання 

продуктів і послуг в ефективній і доступній формі; рекламування привабливих і 

корисних територіальних якостей. Оцінка території повинна мітити вказівки на 

самобутність місцевості; відлагодженість середовища (наявність технологічної 

інфраструктури); постачальників послуг (система охорони, соціальний захист і 

освіта тощо) [240, с. 124–127].  

Брати участь у маркетингу територій можуть органи управління 

(державного та місцевого рівня), галузі економіки/види діяльності 

(торговельна, туристична, інноваційна), засоби масової інформації, науково-

освітні установи, неприбуткові організації, виробники товарів і послуг. 

Суб’єкти, що просувають території, є надавачами територіального продукту: 

органи державної влади, місцеві агенції та асоціації з розвитку, підприємства 

транспортної сфери, туристичні оператори та агенти, підприємства сфери 

гостинності (готелі, заклади харчування, розваг), громадські організації та інші 

розміщені на території структури, зацікавлені в залученні споживачів [28]. 

Пріоритетним стає напрям територіального маркетингу, в основу якого 

покладено зорієнтовану на сталий розвиток та засновану на сукупному 

ресурсному потенціалі території перспективну стратегію; реалізація 

взаємопов’язаних із державними та регіональними місцевими цільовими 
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програми і проєктами, у яких питання задоволення потреб життєзабезпечення 

вирішуються за рахунок місцевих продуктивних сил та ресурсів. Поряд з 

інвестиціями, основу стратегії розвитку формують: потреби і запити населення; 

місцеві продуктивні сили; сукупні ресурси території [210]. 

Територіальний маркетинг з боку органів територіальних об’єднаних 

громад є організаційним впливом на дії суб’єктів (споживачів території) та 

множиною процесів різносекторальних економічних, культурних і соціальних 

пропозицій і взаємин та просування продуктів, послуг, можливостей 

територіального утворення, що відображає потреби та інтереси щодо території 

громади та суб’єктів, які знаходяться в межах територіального утворення або 

зацікавлені у співпраці з відповідними територіальними громадами, місцевими 

органами державної влади, суб’єктами господарської діяльності та 

громадянами. 

Суб’єктами маркетингу визначають виробників продукту (послуг), 

споживачів і посередників. При певному позиціонуванні території з метою 

залучення суб’єктів підприємницької діяльності для реалізації проєктів ДПП, 

формується думка щодо економічної привабливості проєкту, суспільної 

важливості, позитивних наслідків як для території, так і для приватного 

партнера. У процесі територіального маркетингу реалізуються завдання щодо 

маркетингу території ОТГ в цілому та здійснюються завдання щодо маркетингу 

безпосередньо конкретних послуг або проєктів ДПП в межах територіальних 

утворень. Територіальний маркетинг ставить за мету вплинути на споживчу 

поведінку населення, суб’єктів господарської діяльності, інвесторів, досягаючи 

необхідних змін в їхній зацікавленості щодо території взагалі, соціально-

економічних умов діяльності та господарсько-підприємницької активності в 

межах території; перспектив використання потенціалу розміщених на території 

ресурсів (сировина, фінансова активність, людський капітал, ринкова та 

транспортна інфраструктура), а також здатності збільшувати та відновлювати 

зазначені ресурси [346]. 

Встановлені цілі маркетинг територій реалізує за рахунок: 



273 

 

- формування та покращання іміджу території, підприємницької та 

соціальної конкурентоспроможності; 

- розширення участі території та її суб’єктів у реалізації різнорівневих 

програм; 

- залучення на територію державних та інших зовнішніх проєктів (у т. ч. в 

межах ДПП); 

- стимулювання використання ресурсів території; 

- підвищення привабливості реалізації на території зовнішніх ресурсів. 

Маркетинг територій націлено на посилення зовнішньої уваги, розвиток 

виробничої, промислової, інфраструктурної сфер, надання суспільних послуг, 

експорт тощо. Враховуючи багатоаспектність завдань, маркетинг має 

забезпечувати: формування іміджу (створення, розвиток і поширення 

позитивного позиціювання територій); створення привабливості (для зовнішніх 

та внутрішніх суб’єктів); стимулювання інфраструктурного розвитку 

(залучення суб’єктів підприємницької діяльності до співпраці шляхом 

реалізації проєктів ДПП) [346]. 

У якості цілей регіонального маркетингу може бути визначено [64]:  

1. Зростання рівня зайнятості, доходів населення та якості життя, 

покращання демографічної ситуації, зменшення міграційного відтоку 

населення, формування відповідного соціально-культурного середовища, 

захист природного середовища.  

2. Реалізація сприятливого для регіону ресурсного потенціалу.  

3. Залучення до регіону зовнішніх підприємств та інвесторів.  

4. Забезпечення сприятливого середовища для розвитку суб’єктів 

підприємництва. Зазначені цілі можливо вирішувати з використанням ДПП на 

регіональному та місцевому рівнях. 

Ураховуючи суб’єктний підхід, у маркетинговому значенні населений 

пункт є суб’єктом (юридичною особою з неприбутковим характером 

організації), що існує в умовах ринкової економіки, пов’язаний із зовнішнім 

середовищем, має певні ресурси (людські, фінансові, матеріальні та 
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нематеріальні), здійснює діяльність щодо задоволення потреб місцевої громади, 

знаходиться під громадським і державним контролем. Як неприбуткова 

організація муніципальне утворення провадить господарську діяльність задля 

забезпечення добробуту власних жителів. Муніципальний маркетинг є 

діяльністю, що поєднує муніципальні інституції та процеси з метою 

забезпечити створення муніципального продукту, а також інформування щодо 

нього, доставку та обмін цього продукту, який є цінністю для цільових 

аудиторій (населення, бізнесу, інвесторів, відвідувачів, клієнтів, партнерів, 

міської громади та суспільства в цілому) і спрямовується на соціально-

економічний розвиток міста у тривалій перспективі [43]. 

Муніципальний маркетинг інтегровано поєднує діяльність на користь 

муніципального утворення та його суб’єктного складу (населення, суб’єктів 

господарювання, владних органів). Виявляючи інтереси, створюючи та 

змінюючи муніципальний суспільний продукт, ця діяльність задовольняє 

конкретні потреби споживачів послуг, що забезпечує стійкий розвиток 

муніципального утворення та зростання якості життя місцевого 

населення [111].  

Найкращі результати соціально-економічного розвитку досягаються 

територіями, маркетингові зусилля яких спрямовуються на комплексне 

вирішення головних проблем: ефективної реалізації фундаментальних функцій 

території як місця проживання, відпочинку та господарської діяльності; 

модернізації процесів управління та інфраструктурного забезпечення; 

посилення конкурентоспроможності території та її суб’єктів. Маркетингова 

діяльність суб’єктів територіального маркетингу реалізує широке коло сфер 

людської діяльності, що включають: політику, державне та муніципальне 

управління, охорону здоров’я, освіту, добродійну діяльність, оборону та 

безпеку, науку, економіку, екологію та соціум, громадський добробут 

тощо [43]. 

Реалізація проєктів ДПП на регіональному рівні передбачає схожі з 

територіальним маркетингом цілі – будівництво та експлуатація 
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інфраструктури, підвищення привабливості територіального утворення, 

залучення додаткових інвестицій, задоволення споживача шляхом надання 

соціально важливих послуг, розвиток системи освіти, медицини, туристичної 

галузі, житлово-комунального господарства, зростання якості життя. 

Маркетингові підходи при просуванні проєктів ДПП вирішуються 

засобами реклами і PR-технологіями. Важливим є забезпечення маркетингового 

управління проєктами на всіх стадіях життєвого циклу, включаючи підготовку і 

проведення необхідних маркетингових досліджень, що може знизити рівень 

невизначеності оцінок створюваної цінності й необхідних витрат проєктів 

ДПП. Маркетингове забезпечення ДПП повинно передбачати маркетинговий 

аудит, прогнозне дослідження факторів, які визначають створювану цінність, 

розроблення стратегічного маркетингового плану на весь життєвий цикл 

проєкту [18, с. 146–148]. 

У маркетинговій стратегії проєкту ДПП маркетинговий аудит повинен 

включати: аналіз зовнішнього середовища, а саме: огляд макро- та 

мікросередовища (економічні, демографічні, соціальні та інші фактори, 

місцевий бізнес, населення), конкурентний аналіз; аналіз внутрішнього 

середовища (оцінка основного, супутнього і додаткового продукту) і аналіз 

іміджу території реалізації ДПП. Обов’язковими є: встановлення цілей і 

завдань, вибір сегментів ринку, формування необхідного продукту проєкту 

ДПП, формування бренду, програма заходів маркетингу, визначення 

ефективності маркетингової стратегії. Практика показує, що ігнорування 

маркетингової стратегії в управлінні проєктами в рамках ДПП матиме 

негативний наслідок – виникнення ризику значного скорочення ефективності 

проєкту ДПП як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді [237, 

с. 147]. Систему упровадження маркетингових технологій у процесі реалізації 

проєктів ДПП зображено на рис. 4.5. 

Ефективність кожного конкретного проєкту ДПП значною мірою 

визначається якістю управління ризиками, розподілом їх. Маркетингові 

дослідження дають можливість знизити ступінь невизначеності необхідних 
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втрат на підприємстві, підвищує обґрунтованість рішень, якість їхньої 

реалізації. Слід зазначити, що основними напрямами вдосконалення ДПП у 

плані використання маркетингу є цінова і товарна політика, а також необхідні 

рішення з безпеки та управління навколишнім середовищем, участь приватних 

інвестицій в інфраструктурних проєктах ДПП за рахунок податкових стимулів, 

юридичної орієнтації в управлінні ДПП [493]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Упровадження маркетингових технологій у процесі реалізації 

проєктів ДПП 

Джерело: розроблене автором 
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включаючи туристичний напрям, розбудову сфери гостинності, транспортну 

інфраструктуру. Екологічні напрями визначають проєкти з перероблення 

побутових відходів, вироблення енергії з альтернативних джерел [192], інші 

напрями в охороні довкілля.  

Отже, у процесі реалізації проєктів ДПП потрібно задіяти можливості 
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зацікавлених суб’єктів, кваліфікований персонал, ресурси. Так само у процесі 

підготовки та реалізації проєктів ДПП існує нагальна необхідність в 

маркетингових дослідженнях на всіх циклах проєкту, у процедурах відбору 

проєктів, звітуванні, оцінюванні ризиків та ступеня невизначеності необхідних 

втрат на підприємстві. Територіальний маркетинг виступає пріоритетним 

напрямом та перспективною стратегією, що визначає сталий розвиток і 

використовує сукупний ресурсний потенціал території для залучення 

інвестиційного чинника з орієнтацією на потреби населення та реалізації 

взаємопов’язаних із державними регіональних цільових програм і проєктів, у 

яких задоволення потреб соціально-економічної сфери може вирішуватися за 

допомогою проєктів ДПП. 

Упровадження державного маркетингу передбачає розвиток окремих 

напрямів (законодавчий маркетинг, соціальний маркетинг, маркетинг 

територіальних утворень, маркетинг державних комунікацій, бюджетний і 

податковий маркетинг, 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, реалізація концепції 

привабливих для бізнесу, інвестицій та господарювання територій 

(територіальний маркетинг). 

Стратегія територіального маркетингу реалізується через маркетинг 

іміджу регіону; маркетинг привабливості; маркетинг інфраструктури; 

маркетинг населення, персоналу. Зазначені напрями є необхідними чинниками 

з точки зору реалізації інфраструктурних проєктів на інвестиційно-інноваційній 

основі з використанням механізмів ДПП. Маркетингові стратегії враховуються 

державними та регіональними цільовими програмами, які передбачають 

підвищення якості життя за рахунок інвестиційних проєктів у соціальних 

сферах шляхом використання ДПП. 

Завданнями територіального маркетингу є розвиток підприємницької, 

інвестиційно-інноваційної, соціальної, екологічної та інфраструктурної 



278 

 

привабливості територій, що в цілому можливо реалізовувати у проєктах ДПП 

в різних сферах соціальної та господарської діяльності. Постійне посилення 

конкуренції на міжнародному рівні, а в межах однієї держави – суперництва 

між адміністративно-територіальними одиницями, спричиняє зростання 

стандартів, що визначають якість життя та високі соціальні, екологічні та 

інфраструктурні показники. Але це вимагає конкурентної боротьби за 

інвестиційні та трудові ресурси, інфраструктурні та технологічні можливості, за 

позитивний імідж та схвальну реакцію споживачів послуг. Масштабні завдання 

необхідно вирішувати за рахунок залучення некомерційного маркетингу в 

систему державного управління. Виробництво суспільних благ, вплив на 

соціально-економічну сферу, створення конкурентного середовища, 

підвищення якості життя, реалізація проєктів ДПП потребують застосування 

технологій державного та територіального маркетингу.  

Визначаючи потреби суспільства і держави, окремих територіальних 

утворень (місцевого та регіонального рівня), визначаючи соціальні-економічні 

цілі, регулюючи потреби та можливості, територіальний маркетинг стає 

суттєвим елементом державного управління, що дає можливість розвивати 

території як місце проживання, місце відпочинку, місце господарювання. 

Територіальний маркетинг відіграє суттєву роль у визначенні пріоритетних 

проєктів у соціальній сфері, інфраструктурі, створенні позитивного іміджу 

території та органів державної влади, залученні потенційних інвесторів для 

участі в державних програмах і за своєю суттю виявляє себе інструментом 

розвитку ДПП. Важливим на перспективу залишається нормативне та 

методичне застосування інструментарію територіального маркетингу для цілей 

формування та реалізації проєктів цього виду партнерства. 

 

4.3. Роль ДПП як інструменту розвитку людського капіталу 

 

Сучасні економічні системи переважної більшості країн світу, незалежно 

від рівня розвитку, потребують фінансової та ресурсної підтримки. Вирішення 
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суспільних проблем пов’язано з реалізацією інфраструктурних проєктів у 

сферах енергопостачання, транспортних мереж, медицини, освіти, туризму, 

перероблення побутових відходів, в упровадженні альтернативних джерел 

енергії. Еволюція теорії державного управління поступово напрацьовує 

актуальні моделі взаємодії різних форм власності для вирішення сучасних 

нагальних потреб країни. Залучення приватного бізнесу для здійснення 

масштабних публічних проєктів, які ще донедавна були полем дій виключно 

держави, – завдання складне, а отже, реалізується з допомогою дієвих 

механізмів державного регулювання та формування необхідних інституцій. 

Вирішення значної кількості сучасних проблем провадилося у формі 

ДПП. Якщо спочатку приватний капітал залучалося переважно для реалізації 

завдань із розвитку транспортної інфраструктури, муніципальних послуг, то 

останнє десятиліття демонструє приклади упровадження ДПП у проєкти 

зеленої економіки, Smart City [496], технології електронного урядування та в 

розвиток ІКТ. Такі тенденції можуть говорити про важливу роль ДПП у 

розв’язанні більш широкого кола завдань сучасного суспільства. 

Високотехнологічний напрям сфери дії зазначеного виду партнерства дає 

привід говорити про його місце у розвитку «економіки знань», а відповідно й у 

формуванні людського капіталу та розвитку трудового потенціалу.  

Аби досягнути цілей розвитку в країнах, що розвиваються, необхідний 

річний обсяг інвестицій дорівнює 0,9–1,1 трлн дол. США [510]. За іншими 

даними, щорічні потреби в інфраструктурних інвестиціях для країн, що 

розвиваються, повинні б становити 836 млрд дол. США протягом 2014–2020 рр. 

Потреби інвестиційних ресурсів для розбудови інфраструктури складають до 

2030 р. 65–70 трлн дол. США [442]. 

Сучасний стан існування суспільства потребує високого розвитку сфер 

виробництва та обслуговування, отже посилюється потреба у 

висококваліфікованих фахівцях, здатних до інноваційного мислення та 

прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків. На 

державу покладається завдання інституційного, законодавчого, інформаційного 
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формування підходів до нарощування людського капіталу та ефективності його 

використання. Вельми важливим видається аналіз можливостей ДПП для 

використання людського капіталу на сучасному ринку праці, враховуючи 

особливості взаємодії державного та приватного капіталу, інститутів 

громадянського суспільства, виходячи з їхніх економічних і соціальних цілей та 

необхідності упровадження інноваційних підходів в освітній та науковій 

сферах [564]. 

ДПП в контексті інноваційної політики є своєрідним узгодженням 

інтересів державного та приватного секторів, що дозволяє реалізувати 

інноваційні проєкти в межах наукових некомерційних партнерств, у 

виробничих партнерствах із науковими й освітніми закладами, у кластерних 

утвореннях (інноваційні поліси, парки), результатом чого стає поліпшення 

надання населенню суспільних благ [403].  

Сутність ДПП підкреслює розширення можливостей державного та 

приватного партнерів у разі залучення приватного капіталу в інфраструктурні 

проєкти [539, с. 546]. Державний сектор намагається подолати дефіцит 

бюджету, забезпечити прогалини попиту державних послуг, дати альтернативу 

неефективним державним послугам, підвищити ефективність діяльності, 

залучити інноваційні технологічні розробки та управлінські можливості, надати 

можливість приватному власникові взяти участь у створенні суспільних послуг 

[470; 543, с. 424]. 

Сучасний стан розвитку ДПП у світі характеризується значною кількістю 

проєктів та суттєвим загальним обсягом інвестиційних залучень. Особливістю 

розвитку ДПП залишається їхня важлива роль в упровадженні інноваційних 

підходів під час реалізації інфраструктурних проєктів, що запроваджуються у 

сферах енергозбереження, альтернативних джерел енергії, науково-освітній 

царині, секторі розвитку ІКТ. 

Обсяг фінансування інноваційної діяльності зменшився у 2017 р. 

порівняно з попереднім роком до 9117,54 млн грн, при цьому частка 

фінансування інноваційної діяльності у співвідношенні з ВВП зменшилася з 1,0 
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до 0,3 % (рис. 4.6). Основним джерелом фінансування інноваційних витрат 

залишаються власні кошти підприємств – 7704,1 млн грн (або 84,5 % загального 

обсягу витрат на інновації). Кошти державного бюджету отримали вісім 

підприємств і 17 місцевих бюджетів, а загальний обсяг їх становив 

322,9 млн грн (3,5 %); кошти вітчизняних інвесторів отримали п’ять 

підприємств, зокрема іноземних – три, загалом їхній обсяг становив 380,9 млн 

грн (4,2 %); кредитами в обсязі 594,5 млн грн (6,5 %) скористалося 21 

підприємство [379, с. 28]. 

 

 
 

Рис. 4.6. Динаміка обсягу фінансування інноваційної діяльності за 2012–

2017 рр. [379, с. 28] 

 

За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади, в Україні 

на 01.07.2018 р. укладено 192 договори у вигляді ДПП, з яких 66 проєктів 

перебувають на стадії реалізації. Проєкти реалізуються в таких сферах 

господарської діяльності: збирання, очищення та розподілення води – 31 

договір (47,0 % від загальної кількості); виробництво, транспортування й 

постачання тепла – 8 договорів (12,1 % від загальної кількості); оброблення 

відходів – 7 договорів (10,6 % від загальної кількості); будівництво та/або 
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експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на 

аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і 

річкових портів та їхньої інфраструктури – 7 договорів (10,6 % від загальної 

кількості); управління нерухомістю – 4 договори (6,1 % від загальної кількості); 

виробництво, розподілення та постачання електричної енергії – 3 договори 

(4,5 % від загальної кількості); інші –6 договорів (9,1 % від загальної кількості) 

[378]. 

Як бачимо, в Україні лише 34 % проєктів від загальної кількості 

укладених угод у формі ДПП перебувають на стадії реалізації, на відміну від 

звітних даних за попередній період [107]. Причинами вказаного стану є 

нерозвиненість механізмів ДПП в Україні, значна кількість ризиків під час 

реалізації проєктів, проблематика надання державних гарантій, фінансова 

неспроможність окремих приватних партнерів. 

Широке розуміння людського капіталу визначає повноту напрямів 

інвестицій – освіта, медицина, наука, мотивування, міграційні процеси шляхом 

створення та розширення необхідної інфраструктури. Інвестиційні ресурси, що 

залучаються приватним партнером в інфраструктурні проєкти, стимулюють 

розвиток ринку праці та підвищують ефективність використання людського 

капіталу. Сучасне обладнання, високотехнологічні процеси, упровадження 

новітніх управлінських моделей, які будуть задіяними у процесі ДПП, – усе це 

привнесе якісні зміни в систему організації праці персоналу. Результатом стане 

позитивна зміна в оплаті праці, покращанні безпеки та умов охорони праці, 

зросте соціальна захищеність, підвищиться рівень кваліфікації працівників.  

Особливу увагу слід звернути на інноваційний бік проєктів ДПП, що, 

безперечно, потребує залучення до реалізації інноваційних рішень 

висококваліфікованих фахівців. Таке завдання передбачає підготовку фахівців 

відповідних напрямів шляхом безперервного цільового навчання, 

перепідготовки, стажування за кордоном, підвищення кваліфікації, пошук та 

залучення персоналу необхідної кваліфікації, навчання фахівців органів 

державної влади для виконання функцій держави у процесі реалізації проєктів 



283 

 

ДПП. 

Аналізуючи доповідь «Глобальний індекс інновацій» за 2017 та 2018 рр., 

яку спільно готують Корнельський університет, школа бізнесу INSEAD і 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), щодо визначення ГІІ 

(індекс охоплює 127 (2017 р.) та 126 (2018 р.) економік світу та використовує 82 

різних показники), відзначимо зміни, що відбулися протягом двох років 

(рис. 4.7). Лідирує в рейтингу 2018 р., як і 2017 р., Швейцарія. Нідерланди 

посідають 2-гу позицію, а Швеція – 3-тє місце (у 2017 р. – навпаки). Україна 

поліпшила власні показники, посівши 43-тє місце (у 2017 р. – 50 місце) 

Високими показниками в Україні у 2018 р. залишається субіндекс людського 

капіталу (43-тє місце) та результати наукових досліджень (27-ме місце) [521; 

522].  

У процесі залучення приватного власника до проєктів ДПП, безумовно, 

необхідно здійснювати розвиток людського капіталу учасників партнерства, у 

першу чергу забезпечивши суб’єкт господарської діяльності відповідним 

управлінським складом, фахівцями, та сформувати дієвий механізм підвищення 

рівня компетентності персоналу.  

Дсліджуючи людський капітал, часто використовують певні показники, 

пов’язані з характеристиками стану здоров’я, освіти та ін., де враховано 

соціально-економічну політику розвитку професійних якостей та активізації 

людського фактору продуктивності праці [512, с. 2].  

Підвищити використання людського капіталу можна за рахунок 

збільшення відсотка робочої сили в загальній чисельності населення 

працездатного віку (коефіцієнт участі), наприклад, залучивши працівників 

пенсійного віку до ринку праці; скорочення безробіття (рівень зайнятості); 

збільшення середньої кількості відпрацьованих годин на одного працівника, 

запроваджуючи додатковий робочий час [489, с. 42].  
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Рис.4.7. Динаміка ГІІ по країнах періоду 2017–2018 рр. 

Джерело: побудоване автором на основі [521; 522] 

 

Зазначені підходи можуть реалізовуватися державою за рахунок 

підвищення пенсійного віку, стримування зростання пенсійного забезпечення, 

заборони дострокового виходу на пенсію. Гнучкість ринку забезпечило би 

створення робочих місць, покращуючи продуктивність. Але продуктивність 

залежить від покращання формування людського капіталу, тобто від розвитку 

системи постійного навчання, підтримки НДДКР та стимулювальних дій на 

товарному ринку [489, с. 62]. 

На нашу думку, такий підхід до нарощування людського капіталу 

повинен враховувати соціальні чинники – середня тривалість життя, середня 

очікувана тривалість життя від народження, рівень безробіття. Також 

залишається важливою можливість фінансування зазначених заходів із 
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державного бюджету. 

У разі успішної реалізації проєктів ДПП за участю держави, бізнесу, 

суб’єктів громадянського суспільства, зрештою, забезпечується вирішення 

важливих соціальних та гуманітарних проблем суспільства, а отже, 

безпосередньо відбувається вплив на людський розвиток, підвищення якості 

життя через відповідні сфери: освіти, медицини, культури, охорони довкілля 

та ін.  

Аналізуючи напрями реалізації проєктів ДПП соціальної інфраструктури, 

слід визначити, що переважну більшість спрямовано на створення нових 

робочих місць (у т. ч. в бюджетній сфері, побутовому обслуговуванні, 

страховому бізнесі та банківському секторі), розширення вакансій у 

високотехнологічних сферах, покращання системи охорони здоров’я, 

збільшення напрямів спеціалізації та якості освітніх послуг, міграційні процеси, 

зростання безпеки суспільства та людини, зростання показників, що 

визначають якість життя. 

Проєкти ДПП у соціогуманітарній сфері формують людський капітал 

завдяки інвестиціям в освіту, перепідготовку на виробництві, охорону здоров’я 

та ін., тобто завдяки діям, спрямованим на розвиток людських якостей, 

компетенцій та мотивацій. Таким чином, реалізація проєктів ДПП 

безпосередньо формує передумови для зростання показників, що визначають 

людський капітал у цілому, та безпосередньо залучає персонал у конкретні 

проєкти, де ключовим підходом є необхідність у фахівцях з високим трудовим 

потенціалом. 

У світлі сучасного бачення підходів щодо якості життя розглядаються як 

ключові питання забезпечення освітніх послуг, створення сприятливих 

екологічних умов, медичного обслуговування. Оцінюючи людський капітал, 

вбачаємо за доцільне розглядати відповідні показники, що враховують кількісні 

оцінки (чисельність працездатного населення, рівень зайнятості, міграційні 

чинники), освітній потенціал (рівень освіти, рівень підвищення кваліфікації), 

чинники, пов’язані зі здоров’ям населення (рівень здоров’я, рівень охорони 
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здоров’я, середня очікувана тривалість життя), екологічні параметри. У якості 

додаткових альтернативних показників можна використовувати індекс 

процвітання, глобальний індекс людського капіталу. 

Наприклад, індекс процвітання складається з дев’яти категорій: розвиток 

економіки; ведення бізнесу; уряд; освіта; охорона здоров’я; безпека; 

персональні свободи; соціальний капітал; екологія. Субіндекс здоров’я 

визначає напрями в державі: фізичне та психічне здоров’я, інфраструктуру 

системи охорони здоров’я та профілактичний догляд. Субіндекс освіти надає 

оцінку доступності освіти, якості освіти та людському капіталу [583]. 

У процесі реалізації проєктів ДПП у сфері інноваційної освіти необхідно 

залучати роботодавців до розроблення та упровадження соціальної політики 

навчання молоді, оптимізації напрямів професійної підготовки фахівців; 

контролювати якість освіти; запроваджувати цільову підготовку фахівців на 

основі компенсації витрат; забезпечити відповідні умови проходження 

навчальних, виробничих та переддипломних практик. 

Перевагами державного сектору під час реалізації проєктів ДПП в 

освітній сфері є: створення інноваційної моделі та посилення конкурентних 

переваг держави, що враховує глобальні вектори економіки знань; формування 

законодавчої бази, спрямованої на збільшення людського капіталу шляхом 

реалізації проєктів ДПП; подальший розвиток системи управління в 

інноваційній сфері, навчання фахівців у сфері управління. Для приватного 

сектору можна виділити як переваги: участь у формуванні та проведенні 

дослідницької, наукової, навчальної діяльності; створення стандартів освіти, що 

відповідають викликам ринку праці; залучення наукового персоналу для 

розроблення й реалізації бізнес-проєктів; створення виробничої та 

технологічної інфраструктури. Щодо сектору освіти слід відзначити посилення 

фінансування освітніх установ та наукових досліджень; розроблення новітніх 

моделей викладання та досліджень; розвиток інтеграції між навчальними 

структурами та роботодавцями [587]. 

У загальному вигляді модель організації ДПП в науково-освітній сфері 
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зображено на рис. 4.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.8. Модель організації ДПП в науково-освітній сфері 

Джерело: розроблене автором 

 

Результатом поєднання завдань держави, бізнесу та закладів системи 

освіти на основі проєктів ДПП є створення суспільно необхідних освітніх 

послуг та виконання державних функцій щодо реалізації політики у сфері 

освіти та науки. Основою зазначеної співпраці можуть бути технопарки, центри 

трансферу технологій, які передбачають розвиток інноваційних процесів освіти, 

дослідження, створення сучасної високотехнологічної продукції. Формами 

ДПП в інноваційних кластерах можуть бути проєкти, що реалізують 

інноваційні підходи та розробки у сферах науки та освіти. Під час реалізації 

інноваційних проєктів ДПП на регіональному рівні доцільно враховувати 

сумарний Індекс інновацій, який є зваженим агрегованим індикатором і 

складається з певних показників для оцінювання та вимірювання стану 
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інноваційної діяльності. Сумарний Індекс інновацій за регіонами подано в табл. 

4.7. 

 

Таблиця 4.7 

Сумарний Індекс інновацій за регіонами [242, с. 145] 
Регіон/область Індекс інновацій сумарний, 2014–2016 рр. 

% Ранг 

Україна 31,6 - 
Харківська 64,1 1 
м. Київ 51,5 2 
Дніпропетровська 50,3 3 
Рівненська 41,5 4 
Сумська 41,0 5 
Тернопільська 40,1 6 
Вінницька 37,8 7 
Запорізька 37,5 8 
Кіровоградська 36,6 9 
Миколаївська 35,9 10 
Полтавська 35,4 11 
Львівська 35,2 12 
Херсонська 35,1 13 
Івано-Франківська 32,4 14 
Київська 32,3 15 
Житомирська 26,6 16 
Луганська 26,2 17 
Чернігівська 24,1 18 
Одеська 21,3 19 
Закарпатська 20,2 20 
Донецька 16,5 21 
Черкаська 15,7 22 
Хмельницька 11,9 23 
Волинська 11,1 24 
Чернівецька 10,2 25 

 
 

Аналогічно підходам у сфері освіти можливий розвиток проєктів ДПП у 

сфері охорони здоров’я, екологічної безпеки та інших соціальних сфер, які 

матимуть безпосередній вплив на нагромадження людського капіталу. Можна 

виділити чинники, що сприятимуть розвитку ДПП як інструменту розвитку 

людського капіталу: інституційне середовище, економічні механізми, соціальні 

фактори, демографічні фактори, екологічні детермінанти. 
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Інституційне середовище передбачає створення державою відповідних 

правових норм та інституцій, що посилять розвиток ДПП у сферах освіти, 

охорони здоров’я, надання комунальних послуг, екологічній. Економічні 

механізми повинні підвищити ефективність реалізації проєктів ДПП; 

забезпечити прозорість фінансової системи; зменшити податковий тягар для 

інвесторів; забезпечити захист коштів інвестора, посиливши надійність 

проєктів ДПП. 

Реалізація проєктів ДПП має на меті забезпечення персоналу найкращих 

соціальних стандартів, сучасних умов праці, упровадження заходів з охорони 

праці, розроблення програми професійної підготовки та перепідготовки 

персоналу, надання можливості залучення кваліфікованого персоналу з інших 

регіонів, створення екологічно чистих виробництв та надання послуг на основі 

використання екологічно чистих джерел енергії. Органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування можуть знайти необхідний імпульс для 

розвитку людського капіталу, задіявши механізми ДПП в повному обсязі як на 

рівні місцевих громад, так і для розв’язання масштабних інфраструктурних 

проєктів [564]. 

Отже, у процесі дослідження було визначено основну спрямованість 

проєктів ДПП. З’ясовано, що значна кількість проєктів за участю держави, 

бізнесу, суб’єктів громадянського суспільства реалізується у напрямах 

побудови соціальної інфраструктури, що дозволяє державі надавати суспільно 

важливі послуги. Рівень і якість надання послуг у сфері медицини, освіти, 

житлово-комунального господарства, охорони довкілля поступово формує 

якість життя. Категорії рівня життя, якості, безпеки, мотивації безпосередньо 

впливають на формування людського капіталу. Активні дії з боку держави 

щодо розвитку ДПП визначатимуть вплив на формування людського капіталу 

на рівні регіону чи держави. Спираючися на деякі окремі показники, що 

визначають рівень освіти, медицини, зайнятість, можна визначити певні 

кількісні показники людського капіталу. Державні ресурси, задіяні в соціальних 

функціях, недостатні, щоб на якісному рівні формувати людський капітал. 
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Можливості ДПП дозволяють використовувати приватний капітал для 

реалізації різних проєктів у соціальній інфраструктурі. Окремо слід виділити 

проєкти ДПП у сфері освіти, де безпосередньо є можливість формувати підходи 

до напрямів освіти, питань перепідготовки фахівців, наукових розробок, що теж 

безпосередньо є впливом на величину людського капіталу. Інструментами 

розвитку ДПП в освітній та науковій сферах може бути створення та розвиток 

технопарків, ресурсних центрів, інноваційних кластерів. Завданнями держави в 

напрямі розвитку ДПП та зростання людського капіталу слід визначити: 

виконання функцій рівноправного партнера в інфраструктурних проєктах; 

законодавче формування інституційного середовища ДПП; упровадження 

ефективних економічних механізмів; захист інтересів інвесторів наукової та 

освітньої сфери; спрощення дозвільних процедур при реалізації наукоємних 

проєктів; створення дієвих форм взаємодії з приватним капіталом у різних 

сферах діяльності; формування політики розвитку людського капіталу, 

розроблення методичних підходів до визначення ризиків, ефективності 

проєктів; формування сучасних стандартів, які відповідають основним 

напрямам розвитку економіки знань. 

 

4.4. Аналіз тенденцій розвитку ДПП в Україні 

 

Постійні соціально-економічні виклики спонукають державу до пошуку 

оптимальних шляхів реалізації власних функцій. Політика, пов’язана зі 

зростанням державного впливу на економічні процеси, чи, навпаки, мінімізація 

контролю за ринковим середовищем не надає чітких відповідей щодо значних 

переваг якогось конкретного підходу. Окреме застосування ринкових 

механізмів та державного регулювання не вирішує всіх наявних проблем 

суспільства, пов’язаних із реалізацією масштабних, соціально важливих 

інфраструктурних проєктів. Інноваційні теорії в управлінні пропонують 

підходи, засновані на поєднанні позитивних можливостей державного та 

приватного секторів на основі партнерських відносин.  
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Україна має значні потреби в розвитку інфраструктурних проєктів, але 

для розширення співпраці з приватним власником необхідні дії щодо 

покращання інвестиційного клімату та підвищення конкурентоспроможності 

країни, що передбачає удосконалення адміністративних та правових механізмів 

державного управління розвитком ДПП. 

Здійснення реформування країни, ефективний розвиток економіки 

значною мірою залежить від інфраструктурного забезпечення сфери 

матеріального виробництва. Рівень розвитку інфраструктури забезпечує темпи 

модернізації економічного та соціального життя держави. Багато країн, що 

розвиваються, відчувають нестачу базової інфраструктури. Відсутність 

інфраструктури та її неналежний рівень призводять до обмежень у наданні 

медичних та освітніх послуг, заважають досягненню соціально-економічних та 

політичних цілей. Інфраструктура є драйвером української економіки, а 

реформування має вирішальне значення для створення привабливої 

мультимодальної системи для зниження транспортних витрат, ефективних 

транспортних послуг міжнародного стандарту й інноваційних підходів [586]. 

За даними Світового банку [574], у 2017 р. приватні інвестиції в 

енергетику, транспорт, інфраструктуру ІКТ і водну інфраструктуру в країнах із 

низьким і середнім рівнем доходів (EMDEs) склали 93,3 млрд дол. США по 304 

проєктах.  

Інфраструктурні проєкти реалізуються в галузі енергетики, 

телекомунікації, транспорту, міської та соціальної інфраструктури. Країни з 

якісною інфраструктурною мережею мають більш низькі витрати, високу 

конкурентоспроможність, залучають значні інвестиції, створюють додаткові 

робочі місця, що приводить до більш високих доходів. У даний час країни з 

ринковою системою, що формується, мають інфраструктурні прогалини , що 

знижує здатність залучати приватні інвестиції. 

За даними бази приватної участі в інфраструктурних проєктах, 

обліковується 62 інфраструктурних проєкти, реалізовуваних в Україні у 2019 р. 

(рис. 4.9). Найбільша кількість проєктів та інвестицій припадає на сферу 



292 

 

електричних мереж. 

 
Рис. 4.9. Загальна кількість проєктів ДПП та сума інвестицій за сферами 

реалізації в Україні 

Джерело: складене автором на основі [574] 

 

На основі даних Державної служби статистики України, обсяг прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України за 2010–

2017 рр. подано на рис. 4.10. Станом на 01.04.2018 р. основними країнами-

інвесторами в економіці України (у % до підсумку) були: Кіпр – 28,1 %, 

Нідерланди – 20,6 %, Велика Британія – 6,1 %, Німеччина – 5,5 %, Швейцарія – 

4,7 %. Інвестиції переважно спрямовувались (у % до підсумку) у такі галузі, як 

промисловість – 33,6 %, торгівля та ремонт автотранспортних засобів – 

15,6 % [116]. 

У січні – вересні 2018 р. підприємства та організації в Україні освоїли 

337 млрд грн капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, що 

на 19,9 % перевищило обсяг капітальних інвестицій у відповідному періоді 

2017 р. Переважну частку капітальних інвестицій (94 % загального обсягу) 

освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 42,8 % усіх 

інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 47,2 %. У 

структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування за січень – 
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вересень 2018 р. (у % до загального обсягу) головними джерелами 

залишаються: власні кошти підприємств і організацій – 73,2 %, кредити банків 

та інші позики – 7,0 %, кошти населення – 7,1 %, кошти державного та місцевих 

бюджетів – 9,7 %, інші джерела фінансування – 1,8 %, кошти іноземних 

інвесторів – 0,3 %. Найбільшу частку капітальних інвестицій (116,47 млрд грн, 

або 34,5 %) освоєно на підприємствах промисловості, де обсяги в січні – 

вересні 2018 р. зросли на 25,2 % порівняно з відповідним періодом 

попереднього року [154]. 

 

 
 

Рис. 4.10. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в 

економіку України за 2010–2017 рр. 

Джерело: складене автором на основі [154] 

 

На жаль, рівень інвестицій в інфраструктурні проєкти на території нашої 

держави не відповідає необхідним потребам, особливо це стосується низького 

відсотка коштів, що залучені від іноземних інвесторів. Але, зважаючи на 
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інвестиційну привабливість України, потрібні значні зусилля щодо покращання 

окремих показників, які визначають конкурентні чинники держави, надійність 

ведення бізнесу, податкову та кредитну політику. Поступово деякі позитивні 

зрушення відбуваються, зміцнюючи позиції України у світових рейтингах. У 

рейтингу Doing Business 2018 [492] Україна посіла 76-ту позицію зі 190 країн 

світу, піднявшись на чотири позиції. Найбільші зміни в Україні відбулися у 

складових компонентах рейтингу: «одержання дозволів на будівництво» (35-те 

місце); «сплата податків» (43-те місце). У щорічному рейтингу Глобального 

індексу конкурентоспроможності WEF (The Global Competitiveness Report 

2017–2018) Україна отримала 81-ше місце (зі 137 країн), покращивши свої 

результати відносно показників минулого рейтингу (85-те місце зі 138 країн) 

[582, с. 296]. В Україні станом на 01.01.2018 р. залучено інвестицій із різних 

джерел в 182 проєкти ДПП [107]. 

Центр транспортних стратегій спільно з компанією Deloitte в 2018 р 

провели дослідження думок компаній – лідерів транспортної галузі, яке 

охопило проблематику реалізації проєктів ДПП в інфраструктурі. Цілями і 

напрямами ДПП, на думку респондентів, є: залучення приватного капіталу; 

реалізація проєктів, які держава не може реалізувати; поліпшення якості 

інфраструктури; зниження корупції; поліпшення якості обслуговування 

інфраструктури; зниження вартості проєктів; зниження ризиків держави; 

спрощення реалізації. Перевагами ДПП порівняно з бюджетним фінансуванням 

є: зниження ризиків надмірної витрати бюджетних коштів; залучення 

передового досвіду; більш прозорий механізм; вища якість побудованих 

об’єктів і послуг; швидша реалізація планів; підвищення інвестиційної 

привабливості країни. Факторами, що стримують розвиток ДПП, визначено: 

слабку нормативно-правову базу; недостатню практичну державну підтримку; 

відсутність успішного досвіду реалізації; дефіцит привабливих об’єктів; 

недостатню зацікавленість інвесторів. Важливими факторами підготовки 

проєктів ДПП є: підготовка техніко-економічного обґрунтування; фінансова та 

технічна підтримка міжнародних фінансових організацій; навчання чиновників; 
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консультанти з досвідом; центр підтримки та розвитку ДПП. Забезпечити 

виконання зобов’язань приватним партнером можливо: у разі розподілу ризиків 

між державою та приватною стороною; моніторингу і введення штрафних 

санкцій; відбору учасників із досвідом роботи; контролю з боку суб’єктів, що 

здійснюють фінансування [76]. 

Щодо основних напрямів подальшого розвитку ДПП наймасштабнішою 

вважається сфера транспортної інфраструктури. Галузь транспортно-

логістичного забезпечення в Україні десятиліттями знаходилася в стані 

технологічного відставання, недостатнього рівня фінансування проєктів, 

низької ефективності функціонування, маючи високий відсоток зношеності 

основних засобів. Запропонований проєкт Національної транспортної стратегії 

до 2030 р. визначає розвиток транспорту як базової галузі економіки, що 

формує ефективні механізми державного управління транспортно-логістичною 

системою, інтегрованість України в європейську інфраструктурну мережу, 

зростання безпекових чинників держави, підвищення якості послуг. Метою 

вищевказаної Стратегії є створення інтегрованої у світову транспортну мережу 

транспортної інфраструктури України, орієнтація на потреби споживачів 

транспортних послуг та формування сприятливих умов для бізнесу, що 

забезпечить конкурентоспроможність та ефективність національної 

економіки [306]. 

Упровадження масштабних планів потребує значних фінансових ресурсів 

(лише на створення сучасної мережі автомобільних доріг необхідна потреба 

складає 322,5 млрд грн, з яких майже 176 млрд грн – кошти 

держбюджету [328]), які держава повинна залучити з різних джерел, у т. ч. за 

рахунок використання механізмів ДПП. 

Наповнення складників логістичної інфраструктури включає: шляхи; 

будівлі; порти, аеропорти; виробничі площі; склади, вантажно-

розвантажувальні термінали і логістичні центри; засоби транспортування або 

комунікації (зв’язок); торговельні мережі; виробничі підприємства; 

операторів [80]. Відповідно до цілей дослідження ми будемо акцентувати увагу 
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на елементах логістичної інфраструктури, пов’язаних із транспортними 

об’єктами, включаючи автодорожню, залізничну, водну, повітряну системи 

(автошляхи, вокзали, термінали, залізниці, порти, канали, аеропорти та ін.) з 

усіма їхніми складовими частинами та ланками [126]. 

За оцінками Міжнародного валютного фонду [553], для країн із 

розвиненою економікою інвестування додатково 1 % ВВП в інфраструктуру в 

середньому приведе до збільшення ВВП на 1,5 % протягом чотирьох років. У 

країнах, у яких ринок перебуває в стадії формування, у разі проведення 

інституційних та бюджетних реформ результат може бути навіть кращим. 

За даними Державної служби статистики [392], Україна має 20,9 тис. км 

залізничних колій загального користування, 1569 км річкових судноплавних 

шляхів загального користування, 159,5 тис. км автомобільних доріг загального 

користування з твердим покриттям. Враховуючи пріоритетність євроінтеграції 

України, виникає потреба в залученні значних інвестиційних ресурсів у 

розвиток логістичної інфраструктури, розбудову транспортно-логістичного 

сполучення. Важливим етапом у плануванні інфраструктури є розширення 

карти TEN-T (Транс’європейської транспортної мережі) та проєкт TRASECA з 

побудови транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія.  

Логістичні показники відіграють центральну роль в економічному 

зростанні та конкурентоспроможності країн, а сектор логістики в даний час 

визнано одним з основних елементів економічного розвитку. Із боку держави 

продовжується упровадження послідовної політики для стимулювання 

безперебійних і стійких операцій ланцюжка поставок як рушійної сили 

зростання. Ефективна логістика пов’язує підприємства з внутрішніми і 

міжнародними ринками через надійні мережі. Країни, що характеризуються 

низькою логістичної продуктивністю, стикаються з високими витратами не 

тільки через транспортні витрати, а й через ненадійні ланцюжки поставок, що є 

основною перешкодою для інтеграції та конкуренції. 

За Індексом ефективності логістики (2,74) за результатами 2016 р. 

Україна посідає 80-те місце зі 160 країн [445], а зазначений показник є 
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результатом оцінювання країн за п’ятибальною системою по декількох окремих 

характеристиках логістичної сфери: ефективність митного оброблення вантажу 

(Customs), можливості організації міжнародних вантажовідправлень 

(International shipments), ефективність місцевої логістичної інфраструктури 

(Logistics quality and competence), контроль і відстеження міжнародних 

вантажовідправлень (Tracking and tracing), якість інфраструктури 

(Infrastructure), своєчасність доставки вантажів у пункти призначення 

(Timeliness). 

У табл. 4.8 наведено порівняння оцінки логістичної інфраструктури 

окремих країн за критеріями Індексу ефективності логістики. Як видно з 

табл. 4.8, відносно наведених даних окремих країн, в Україні низькі показники 

в оцінці можливостей організації міжнародних перевезень, якості логістичних 

послуг та ефективності митного оброблення вантажу. 

 

Таблиця 4.8 

Оцінка логістичної інфраструктури окремих країн за критеріями Індексу 

ефективності логістики [445] 
Критерії Індексу 

ефективності логістики (LPI) 

Україна Єгипет В’єтнам Індонезія Білорусь 

Ефективність митного 

оброблення вантажу 

2,3 2,75 2,75 2,69 2,06 

Якість інфраструктури  2,49 3,07 2,7 2,65 2,1 

Можливості організації 

міжнародних перевезень  

2,59 3,27 3,12 2,9 2,62 

Якість логістичних послуг 2,55 3,2 2,88 3 2,32 

Відстеження відправлень 2,96 3,15 2,84 3,19 2,16 

Своєчасність поставок  3,51 3,63 3,5 3,46 3,04 

 

Проблеми, з якими стикається сектор транспортної інфраструктури, 

пов’язано з ринковими особливостями, коли транспортний попит занадто 

низький, щоб виправдати приватні інвестиції в цей сектор, та труднощами 
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держави, коли великі бюджетні витрати створюють незначні соціальні і 

територіальні вигоди. Загалом інфраструктурні об’єкти сприяють економічно-

соціальному розвитку, створюючи системи, здатні швидко і надійно 

переміщувати товари, людей та інформацію на великі відстані, підвищуючи 

добробут населення. 

Трансформаційні процеси в інфраструктурі пов’язано з технічними 

проблемами, інституційними питаннями, фінансовими інвестиціями і 

стратегіями регіонального розвитку, що потребує спільної участі технічних 

фахівців, політиків та управлінців. Інфраструктура відіграє вирішальну роль у 

будівництві території у фізичному та соціально-економічному напрямі [506]. 

Розуміння особливостей регіону, потреб та можливостей, промислового, 

культурного, туристично-рекреаційного, транспортного, науково-освітнього 

потенціалу дає можливість формувати стратегії залучення механізмів ДПП. 

Транспортний сектор є одним із пріоритетних галузей для ДПП, оскільки 

дає можливості: економії, враховуючи масштаби; отримання плати за 

користування; забезпечення якості послуг. Інституційна та нормативна база 

ДПП спирається на комплексні програми ретельно підготовлених проєктів у 

сфері інфраструктури, супроводжувані істотними умовами ДПП; посилення 

підготовки проєкту з адекватним і симетричним рівнем інформації для 

зацікавлених сторін, прозорі процеси конкурсу, які дають достатній час для 

підготовки пропозицій з боку міжнародних інвесторів; стандартизацію угод 

ДПП для спрощення участі приватного сектора і зниження трансакційних 

витрат; створення умов для конкуренції іноземних суб’єктів у програмах ДПП; 

залучення на ринку капіталу проєктних облігацій, акціонерних і боргових 

фондів для використання в якості орієнтира внутрішнім інституціональним 

інвесторам; стимулювання довгострокових інвестицій [516]. 

Відповідно до проведеного дослідження [468], основними напрямами 

використання стратегії ДПП в інфраструктурних проєктах визначено: 

вирішення проблеми обмеження витрат бюджету в державному секторі, 

скорочення загальної вартості проєкту, економію часу на виконання проєкту, 
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прискорення розроблення проєкту, зобов’язання (відповідальність) державного 

та приватного секторів, якісне і правильне оцінювання витрат та вигід. 

Розповсюдженою формою ДПП в логістичному ланцюгу є «концесія» – 

право використовувати земельні ділянки, інфраструктуру та об’єкти протягом 

обмеженого періоду часу в обмін на зобов’язання надавати послуги 

(оброблення вантажів). Ключовими особливостями концесії є те, що основна 

термінальна інфраструктура залишається в державній власності, а термінальні 

операції контролюються самостійним підприємством, яке частково належить 

приватним компаніям. Оператору надається право використовувати публічні 

активи протягом певного періоду і діяти зі значною підприємницькою 

свободою. У багатьох випадках оператор також має право або зобов’язання 

інвестувати в термінал [508]. Концесійна форма реалізації ДПП є привабливою 

як для приватного власника, так і для держави. 

Значні фінансові масштаби і технічна складність проєктів стимулюють 

інвесторів до створення широких консорціумів з ДПП і вибору партнерів із 

широким досвідом в інфраструктурних проєктах ДПП. Очікується, що ці 

стратегії пом’якшать ризик і невизначеність, пов’язані зі складністю проєктів 

ДПП, а також мінімізують наявність слабких інституційних структур і 

політичних обмежень. Більш висока технічна складність привертає приватних 

інвесторів до спільних транскордонних проєктів ДПП, схожих із тими, що 

реалізуються в їхній рідній країні.  

Коли механізми ДПП якісно сформовано, це приводить до позитивних 

результатів, у т. ч.: до підвищення фінансової ефективності за рахунок 

залучення приватного капіталу, створення фіскального простору для 

розширення надання державних послуг в інших секторах; поліпшення 

управління за рахунок збільшення підзвітності постачальника послуг за 

допомогою конкурентних торгів, політики розкриття інформації, публічного 

звітування. Монопольні особливості концесій шляхової інфраструктури 

дозволяють при ефективному державному управлінні проводити конкурентний 

відбір стратегічного приватного інвестора, здійснювати регуляторним органом 
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нормативний нагляд за контрактними угодами та розкривати відповідну 

інформацію для суспільства [429]. 

Реалізація проєктів ДПП в країні залежить від наявності високого рівня 

державного і корпоративного управління; прозорості та правових механізмів, у 

т. ч. права власності та договірного права; контролю над корупцією, 

відповідних нормативних напрацювань. Країни з більш високою участю своїх 

громадян у виборі представників різних гілок влади, свободою слова мають 

більш високий рівень інвестицій у ДПП. Показники ефективності уряду, 

нормативної якості та контролю над корупцією теж впливають на інвестиції, 

але меншою мірою. Країни, які з часом поліпшили якість регулювання і 

контроль над корупцією, як правило, мають більш високий рівень інвестицій 

[571]. Прозорість у роботі державних органів влади, ефективність 

адміністративних та правових механізмів, відсутність бюрократичних перепон 

та мінімізація корупційних впливів дають можливість значно знизити окремі 

ризики проєктів ДПП. 

Проблеми, пов’язані з логістикою, вирішуються шляхом розроблення 

структурованих планів логістики територій. Частина таких планів полягає в 

залученні всіх зацікавлених сторін до процесів експлуатації та планування, а 

також суб’єктів, які беруть участь у процесах розроблення політики та 

стратегічного планування [497, с. 87].  

Відкритість органів державної влади передбачає поліпшення системи 

розміщення капітального будівництва. Стратегічне планування розвитку 

територій, управління інвестиційними потоками вимагає розгляду пріоритетних 

інфраструктурних проєктів з урахуванням пропозицій зацікавлених сторін, у 

т. ч. територіальних об’єднаних громад. ДПП є одним із суттєвих механізмів 

розвитку територій, елементів збільшення зайнятості населення, рушієм 

формування сучасної системи логістичної інфраструктури країни. Зважений 

підхід до залучення інвесторів неможливий без формування необхідної 

законодавчої бази, сучасного територіального маркетингу та ефективного 

державного регулювання сфери ДПП. 
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Сучасні фінансові потреби не забезпечують необхідного рівня розбудови 

логістичної інфраструктури. Залучення приватного власника до будівництва та 

експлуатації транспортних мереж та їхніх елементів (порти, вокзали, термінали, 

тощо) дозволить дотримати високих стандартів щодо інфраструктурних 

об’єктів та задовольнити потреби в інвестиційних ресурсах. Світова практика 

демонструє приклади широкого використання механізмів ДПП в розвитку 

логістичної стратегії. Важливими під час реалізації проєктів ДПП є такі 

критерії, як мінімізація вартості та часу виконання проєкту, підвищення якості 

послуг, тривалість партнерських відносин, прозорість інформації та належні 

процедури конкурсного відбору, необхідний рівень інституційного середовища, 

мінімізація корупційного впливу на реалізацію проєкту. Можливості цього виду 

партнерства щодо розвитку логістичної інфраструктури в Україні нададуть 

необхідного імпульсу економіці в цілому, ураховуючи залучення іноземних 

інвестицій, створення сучасної інфраструктури, що підвищить рівень критеріїв 

ефективності логістики та посилить конкурентні переваги нашої держави як 

транспортного хабу між Європою та Азією [171; 172]. 

Приватна участь в інфраструктурі сьогодні спостерігається з 

максимальною кількістю проєктів в енергетичному секторі. Окремі розрахунки 

визначають, що, відповідно до прогнозів, буде залучено до інфраструктури в 

період 2007–2040 рр. майже 79 трлн дол. США інвестицій, а потреби в 

інвестиційних ресурсах за вказаний проміжок часу знаходяться на рівні 94 трлн 

дол. США (рис. 4.11).  

Майже три чверті глобального дефіциту інфраструктури в розмірі 

14,9 трлн дол. між двома сценаріями розвитку припадає на транспортний та 

електроенергетичний сектори. Моделювання показує, що, відповідно до 

нинішнього сценарію тенденцій світу, необхідно буде продовжувати виділяти 

частку ВВП на інфраструктурні витрати на минулому рівні, або 3,0 % для семи 

секторів. Для задоволення потреб в інфраструктурі, виявлених у більш 

амбітному сценарії інвестицій, частка ВВП, спрямовувана на інвестиції в 

інфраструктуру, повинна збільшитися до 3,5 % [520]. 
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Рис. 4.11. Оцінка інвестицій на період 2007–2040 рр. [520, с. 24]. 

 

У 2015 р. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла 

Порядок денний для сталого розвитку 2030 р., що містить 17 Цілей сталого 

розвитку (SDG), які підтримуються 169 цільовими показниками. Сталий 

розвиток транспортної сфери зазначається в семи із 17 цілей. Вказані в 

документі цілі визначають шлях для створення мобільності в світі протягом 

наступних 10–15 років. Розвиток якісної, надійної, стійкої інфраструктури, 

включаючи регіональну та транскордонну, передбачає поступове визначення 

чітких кількісних показників в якості індикаторів у межах кожної цілі сталого 

розвитку [555]. 

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» оприлюднила 

підсумки адаптації глобальних цілей в національному розвитку. До 2030 р. в 

Україні планується зменшити частку сільського населення, яке проживає на 

відстані понад 3 км від дороги з твердим покриттям, до 0,5 %; збільшити частку 

доріг загального користування державного значення з твердим покриттям, що 

відповідають нормативним вимогам, до 70 %; довести рівень охоплення 
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населення інтернет-послугами до 100 % [245]. 

Сприятливе географічне положення визначає Україну як важливий 

транспортний вузол, що з’єднує Європу, Азію і Близький Схід. Міжнародні 

транспортні коридори, що проходять через Україну, складають понад 5000 км, 

частина яких межує з європейськими країнами. Також є морський зв’язок з 

Грузією і Туреччиною. Чорноморське транспортне коло з’єднує всі країни 

Чорноморського регіону по суші. Транскаспійський коридор (TRACECA) 

поєднав Україну з одним із шести торговельних шляхів китайської економічної 

ініціативи «Новий шовковий шлях». 

Транспортний сектор робить значний внесок в економіку України – 6,4 % 

ВВП країни і 7 % від загальної зайнятості. ВВП, що вироблявся транспортом у 

2017 р., збільшився на 16,5 %, до 7,2 млрд дол США. Вантажообіг операторів-

перевізників України збільшився за всіма видами вантажних перевезень, що 

свідчить про пожвавлення економіки й активне використанні логістичних 

можливостей країни. У 2017 р. вантажообіг збільшився на 5,8 %, до 343 млрд 

тонн/км. В абсолютному значенні загальний обсяг перевезених вантажів у 

2017 р. склав 635,9 млн тонн, що на 1,8 % більше, ніж у 2016 р. Найбільше 

зростання було зафіксовано в сегменті трубопровідного і авіаційного 

транспорту [586]. 

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 р. [331] 

визначила пріоритети комплексного формування транспортної політики та 

ефективного державного управління, основні напрями розвитку транспортної 

галузі на період до 2030 р. Окремими цілями Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 р. передбачено: модернізувати 

інфраструктуру річкового транспорту та інфраструктуру глибоководних 

морських портів; забезпечити розвиток аеропортів, привести аеропортову 

інфраструктуру у відповідність до сучасних світових стандартів шляхом 

модернізації; збільшити частку доріг загального користування державного 

значення з твердим покриттям, що відповідають нормативним вимогам; 

створити мультимодальні пасажирські транспортні мережі. У процесі реалізації 
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інфраструктурних проєктів передбачається застосування концесійної моделі 

ДПП. Інфраструктурна розбудова забезпечує зростання ВВП та покращує 

якість життя населення. 

Мінекономіки прагне розпочати форсайт-дослідження з горизонтом у 10–

30 років наперед та планує розробити середньостроковий сценарій розвитку 

України на п’ять років, який, у свою чергу, стане основою для формування візії 

майбутнього України з горизонтом до 2050 р. [381]. Методологія форсайту 

визначається як систематичний процес, пов’язаний з узгодженою експертною 

оцінкою стратегічних перспектив розвитку економіки і суспільства, який є 

основою визначення рівнів стратегії, формату сканування зовнішнього 

середовища для прийняття управлінських рішень у короткостроковій і 

довгостроковій перспективі [475, с. 3]. Доведено, що активне застосування 

форсайту розвитку менеджменту є реакцією на зміни в об’єктах управління і 

дає змогу розробляти довгострокові (10–15 років) стратегії розвитку 

управлінської думки [225, c. 11]. 

Головними напрямами майбутнього економіки України передбачається: 

аграрний сектор, військово-промисловий комплекс, ІКТ, енергетика, 

високотехнологічне машинобудування, розвиток транзитної інфраструктури, 

туризм. За рахунок упровадження зазначених напрямів на основі 

високотехнологічних кластерів можна поступово зменшувати дефіцит 

бюджету, а на період до 2030 р. економіка може досягти збалансованості та 

поступальності. У розроблених сценаріях для України, збалансований розвиток 

передбачає залучення інвестицій за рахунок механізмів ДПП в інноваційні 

сфери держави [407]. Практично всі напрями тією чи іншою мірою можна 

охопити проєктами у формі ДПП за умови законодавчого врегулювання 

особливостей відповідних галузей. 

У результаті упровадження відповідних механізмів державного 

регулювання економічних сфер, включаючи ДПП, має бути отримано певні 

результати, які можуть свідчити про значне зростання потенціалу України. 

Окремими показниками досягнення цілей до 2020 р. визначено [326]: у 



305 

 

рейтингу Світового банку «Doing Business» місце серед перших 30 позицій; 

кредитний рейтинг України (рейтинг за зобов’язаннями в іноземній валюті за 

шкалою рейтингового агентства Standard and Рoors) не нижче інвестиційної 

категорії «ВВВ»; за Глобальним індексом конкурентоспроможності WEF, 

входження України до 40 найкращих держав світу; ВВП (за паритетом 

купівельної спроможності) у розрахунку на одну особу, який розраховує 

Світовий банк, підвищиться до 16 тис. дол. США; чисті надходження прямих 

іноземних інвестицій за період 2015–2020 рр., за даними Світового банку, – 

понад 40 млрд дол. США. 

Але масштабні плани розбудови економіки держави та інфраструктури 

вимагають окремих інституційних змін, прийняття відповідних законодавчих 

актів для реалізації масштабних проєктів. Наприклад, відповідно до чинного 

законодавства, Міністерство інфраструктури України одночасно виступає як 

суб’єкт розроблення та реалізації державної політики у секторі транспортної 

інфраструктури (регулювання та встановлення тарифів) та управляє 

державними підприємствами зазначеного сектору. Отже, виникає потреба у 

створенні незалежного регуляторного органу з метою сприяння вільному 

доступу до інфраструктури, заохочення конкуренції, а також розроблення 

прозорих і справедливих ринкових тарифів. Необхідне прийняття Закону 

України «Про залізничний транспорт України», проектом якого передбачене 

створення нової моделі залізничного транспорту, зокрема і надання 

рівноправного доступу до залізничної інфраструктури приватним і державним 

учасникам відносин [291]. Прийняття Закону України «Про внутрішній водний 

транспорт», проект якого, як і попередній проект, зареєстровано в парламенті 

[286], забезпечить розвиток водної інфраструктури, у т. ч. за рахунок ДПП, а 

уніфікація законодавства з європейськими стандартами у сфері водного 

транспорту інтегрує річкові водні шляхи в міжнародні логістичні маршрути. 

Враховуючи необхідність залучення приватних інвестицій в інфраструктурні 

проєкти та застосування механізмів ДПП, доцільним є використання органами 

державної влади територіального маркетингу [200], упровадження інструментів 
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податкового стимулювання інноваційних розробок у сфері відновлювальної 

енергетики, ІКТ, електротранспорту. 

Враховуючи попередній аналіз, слід відмітити, що процес розвитку ДПП в 

подальшому повинен спиратися на певні ключові напрями, комплексний 

розвиток яких дозволить забезпечити необхідними компонентами середовище 

функціонування проєктів ДПП, що в цілому посилять та розширять поле 

застосування механізмів державного регулювання сфери ДПП. Аналіз дефініції 

ДПП, дослідження правової та економічної природи цього виду партнерства, 

підходи до розуміння партнерства держави та приватного сектору як елемента в 

системі державного регулювання, дослідження особливостей реалізації ДПП у 

різних сферах господарювання, аналіз наукових досліджень зазначеної тематики 

та програмні документи органів державної влади [4; 103; 134; 265; 274; 385; 418] 

дозволили виділити ключові напрями удосконалення системи розвитку ДПП в 

Україні (табл. 4.9).  

 

Таблиця 4.9 

Ключові напрями удосконалення системи розвитку ДПП 
Напрями Сутнісні властивості Функції зв’язку 

Державне 
управління 

Цілеспрямована діяльність із 
регулювання суспільних відносин 
шляхом реалізації влади 

Принципи, методи, інструменти, 
механізми організаційно-регуляторного 
впливу 

Економіка Результат продукування ресурсів і 
засобів, що задовольняють 
потреби суспільства та людини 

Кількість, якість та швидкість 
ресурсного перетворення, форми 
організації ресурсного обміну 

Регіональний 
розвиток 

Позитивні зміни соціально-
економічних параметрів 
регіональної системи – 
властивостей, характеристик – у 
встановлених межах 

Методи, засоби, важелі системної дії на 
параметри регіону 

Інновації Якісні зміни, оновлення з метою 
упровадження новацій для 
удосконалення економічних, 
правових і соціальних відносин 

Способи та форми перетворення ідей, 
теорій, розробок на матеріальну 
реалізацію у процесі повного 
інноваційного циклу 
 

Джерело: розроблене автором. 
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Виділення зазначених напрямів зумовлено: потребами формування 

виваженої бюджетної політики на основі ощадливого ведення господарської 

діяльності та сучасних управлінських підходів; створення системи ефективного 

урядування, що передбачає забезпечення верховенства права, модернізацію, 

реформування, середньострокове планування, поєднання державного 

регулювання з ринковими механізмами; необхідністю у випереджальному 

інноваційному розвитку на основі стратегій розбудови реального сектору 

економіки та розвитку людського капіталу; упровадженням європейських 

підходів до реалізації регіонального розвитку. 

Подальше бачення формування концепції розвитку ДПП в Україні, окрім 

виділених ключових напрямів, має забезпечувати сталий розвиток як сфери 

ДПП, так і в цілому економічної системи держави. В основу концептуальної 

моделі розвитку системи ДПП мають лягти методологічні передумови 

забезпечення цілісного бачення відповідно до основних підходів (табл. 4.10). 

Сукупність вказаних підходів повинна забезпечувати, по-перше, досягнення 

необхідних результатів, враховуючи попередньо визначені потреби, та, по-

друге, досягнення встановлених перед системою мети, цілей, завдань та 

результатів. 

 

Таблиця 4.10 

Методологічні передумови забезпечення цілісного бачення основних 

підходів до формування концептуальної моделі розвитку ДПП в Україні 
Застосована 

методологічна 
орієнтація 

Потреби Характеристики Результати 

1 2 3 4 
Системний 
підхід 

Поєднання 
елементів в єдину 
систему на основі 
спільного 
функціонування, 
взаємодії та руху 

Цілісність, 
спільність цілей, 
відносини між 
елементами, 
ієрархія, розуміння 
засобів досягнення 
цілей  
 

Досягнення ефективних 
результатів при мінімізації 
витрат, керований рух 
системи до проміжних та 
кінцевої цілей 
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Продовження табл. 4.10 
1 2 3 4 

Комплексний 
підхід 

Урахування значної 
множини зовнішніх 
та внутрішніх 
факторів, які мають 
вплив 

Дослідження 
змістовного, 
якісного, 
ідеологічного 
складників факторів 
впливу 

Корегування дій на основі 
визначених 
взаємопов’язаних факторів 
впливу з боку технічних, 
екологічних, економічних, 
організаційних, політичних 
та інших аспектів 
регулювання  

Цільовий 
підхід 

Орієнтування на 
кінцеві цілі з 
урахуванням зміни 
потреб та 
характеристик 
системи та 
зовнішнього 
середовища 

Чітке визначення 
цільових орієнтирів, 
раціональне 
досягнення 
встановлених цілей, 
подолання опору 
змінам 

Отримання потрібних 
результатів, мінімізація 
нецільових витрат, 
передбачення майбутніх 
трендів 

Ситуаційний 
підхід 

Необхідність 
розв’язання 
конкретних 
проблем, 
пристосування до 
зміни умов та 
обставин 

Швидкість та 
оперативність 
налаштування 
необхідних змін, 
конкретика вхідних 
параметрів 

Убезпечення від ризиків, 
мінімізація наслідків 
кризових явищ, отримання 
ефектів від сприятливих 
умов 

Синергетичний 
підхід 

Орієнтація на 
внутрішні 
властивості 
системи та її 
самоорганізації 

Взаємоузгодженість, 
спільне 
протистояння 
зовнішньому впливу 
за рахунок нових 
якостей 
 

Керований та 
прогнозований рух, 
взаємодоповненість 
механізмів, керовані зміни 
у точках біфуркації, 
передбачувана стабільність 

Ресурсний 
підхід 

Визначення 
можливостей, 
потенціалу та 
компетентностей 

Забезпечення 
необхідними 
чинниками 
ресурсного 
характеру, що 
дозволяє оптимально 
задовольняти 
суспільні потреби 

Досягнення результатів на 
основі ефективного 
використання 
інвестиційних, 
технологічних, людських, 
наукових, сировинних 
ресурсів 

Інтеграційний 
підхід 

Дослідження 
зв’язків між 
елементами 
системи та 
життєвими 
стадіями об’єкта 
управління 

Інтеграційний опис 
системи, поєднання 
горизонтальних та 
вертикальних 
управлінських 
зв’язків 

Посилення співпраці 
суб’єктів регулювання та 
взаємозв’язків між 
елементами системи, 
оперативність регулювання, 
раціональність структури  
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Закінчення табл. 4.10 

1 2 3 4 
Ієрархічний 
підхід 

Визначення потреб 
та пріоритетів на 
мега-, мезо- та 
мікрорівні 

Різнорівневі модулі 
або блоки системи, 
ієрархічна структура 
локальних утворень 
чи секторальних 
напрямів на основі 
зростання деталізації 

Встановлення 
різнорівневих пріоритетів, 
відповідно до їхніх місця та 
ролі в досягненні загальних 
цілей 

Нормативний 
підхід 

Забезпечення 
необхідного 
нормативного 
проєктування, 
організованості 

Обґрунтовані 
нормативи 
функціонування 
підсистем, 
розроблення 
послідовних 
процесів 

Досягнення вищої 
організованості, посилення 
керованості в необхідних 
межах, формалізація 
основних процедур 
планування та регулювання 

Ринковий 
підхід 

Досягнення 
ефективності, 
використання 
ринкових 
механізмів  

Ринкові методи та 
засоби, інструменти 
нового державного 
управління  

Ефективна реалізація 
суспільних потреб за 
рахунок посилення 
механізмів державного 
регулювання ринкових 
механізмів 

Джерело: складене автором. 

 

Спираючись на визначені результати дослідження, загальну методологію 

побудовано на теоретико-методологічних основах, які вміщують категорійний 

апарат, концептуальне бачення розвитку та методологічні підходи (табл. 4.10). 

Розвиток ДПП включає побудову нових моделей, методичні розробки та 

практичну реалізацію на основі використання механізмів державного 

регулювання з власним інструментарієм (рис. 4.12). 

Таким чином, можна відзначити суттєвий вплив інфраструктурних 

інвестицій на конкурентоспроможність країни та можливості економічного 

зростання. Значні кошти в майбутньому буде залучено в інфраструктурні 

проекти (в т. ч. за рахунок ДПП), що дасть змогу досягти відповідних цілей 

сталого розвитку. Державна політика розвитку цього виду парнерства повинна 

спрямовуватися на необхідні зміни інституційного середовища; законодавче 

формування дієвих правових механізмів; посилення захисту приватних 

інвесторів; спрощення бюрократичних процедур при реалізації 
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інфраструктурних проєктів за допомогою механізмів ДПП; розроблення 

методологічних підходів до визначення ефективності проєктів; використання 

інструментів територіального маркетингу та податкове стимулювання 

приватних партнерів у межах проєктів ДПП [157]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Загальне бачення концептуальної моделі розвитку ДПП 

 

Отже, аналіз тенденцій розвитку ДПП показав, що потреби в 
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проєкту 

Визначення 
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Інструменти та методи 
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розвитку ДПП 
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інфраструктурних об’єктах будуть постійно зростати, як і ВВП на душу 

населення, що свідчить про подальше посилення вимог населення до якості 

життя та якості суспільних послуг. Але можливості держави мають обмеження, 

які потрібно долати за рахунок залучення приватного сектору до 

інфраструктурного розвитку України. Перспективним напрямом залишається 

транспортна інфраструктура та сфера логістичного забезпечення, розширення 

доступу населення до окремих видів житлово-комунальних послуг, зв’язку. Для 

комплексного виконання поставлених завдань необхідне досягнення високих 

показників відповідних світових рейтингів, що демонструє розвиненість 

наявних інституцій, використання форсайтингу з метою прогнозування, 

прийняття цільових стратегічних документів, законодавчих актів, що 

регулюють відповідні сфери діяльності, заходи щодо розбудови ключових 

елементів розвитку ДПП, удосконалення адміністративних процедур взаємодії з 

приватним сектором щодо оформлення дозвільної, конкурсної, звітної 

документації, передбаченої законодавством. Бачення основних підходів до 

побудови концептуальної моделі розвитку ДПП передбачає визначення 

ключових напрямів розвитку, застосування методологічних підходів щодо 

цілісного погляду на формування концепції розвитку ДПП, моделі партнерства 

та механізмів державного регулювання розвитку ДПП в якості практичної 

реалізації моделей. 

 

Висновки до розділу 4 

 

За результатами цього розділу можливо дійти таких висновків: 

1. На розвиток ДПП впливають інвестиції різних форм власності, зокрема 

капітальні видатки. Питома вага капітальних видатків в Україні значно менша, 

ніж у багатьох країнах світу. З огляду на встановлені цільові управлінські 

орієнтири слід запропонувати підходи до реалізації організаційно-економічного 

механізму розвитку ДПП шляхом пошуку можливостей залучення інвестицій 

на розвиток інфраструктурних об’єктів, стимулювання підприємницької 
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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 (позики, гранти, 

державне гарантування); 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. Глобальні рейтинги – Індекс 

глобальної конкурентоспроможності, Індекс легкості ведення бізнесу, Індекс 

економічної свободи, Глобальний індекс інновацій, Індекс процвітання, 

Рейтинг податкового навантаження  – демонструють достатньо низький 

розвиток інституційного середовища, що має вплив на реалізацію проєктів 

ДПП в Україні. 

2. Необхідними економічними інструментами, що посилюють розвиток 

ДПП, можуть бути: форми державної підтримки (субсидування, податкові 

пільги, гарантії, компенсації, кредитування та ін.), розширений доступ 

приватних суб’єктів до фінансових ресурсів, механізми гарантування кредитів, 

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, податкові 

преференції. 

3. 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, маркетинг 
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державних комунікацій, бюджетний і податковий маркетинг, 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, реалізація концепції привабливих для бізнесу інвестицій та 

територіальний маркетинг. 

Зазначені напрями є ключовими з точки зору реалізації інфраструктурних 

проєктів на інвестиційно-інноваційній основі з використанням механізмів ДПП. 

Маркетингові стратегії враховуються державними та регіональними цільовими 

програмами, які передбачають підвищення якості життя за рахунок 

інвестиційних проєктів у соціальних сферах шляхом використання ДПП. 

Завданнями територіального маркетингу є розвиток підприємницької, 

інвестиційно-інноваційної, соціальної, екологічної та інфраструктурної 

привабливості територій, що в цілому можливо реалізовувати у проєктах ДПП 

в різних сферах соціальної та господарської діяльності.  

4. Особливістю розвитку ДПП залишається їхня важлива роль у 

використанні інноваційних підходів під час реалізації інфраструктурних 

проєктів, упроваджуваних у сферах енергозбереження, альтернативних джерел 

енергії, науково-освітній, секторі розвитку ІКТ. Фінансування в Україні 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт знаходиться на рівні 

0,62 % від ВВП (середній світовий 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 перебувають 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. 

З огляду на сучасні процеси децентралізації та об’єднання територіальних 

громад важливим аспектом вважається розроблення стратегій інноваційного 

розвитку на місцевому рівні як напряму загальної стратегії розвитку 

територіального утворення. У ролі окремих елементів зазначеної стратегії 
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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, розвиток людського капіталу та вирішення екологічних 

проблем. 

5. Процес реалізації проєктів ДПП повинен забезпечувати розвиток 

людського капіталу 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 участі 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: освіту, 

медицину, культуру, охорону довкілля та ін. Проєкти ДПП у соціогуманітарній 

сфері посилюють можливості формування 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. 

6. 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 % усіх інвестицій. У 

структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування періоду січня – 

вересня 2018 р. (у % до загального обсягу) головними джерелами залишаються: 

власні кошти підприємств і організацій – 73,2 %, кредити банків та інші позики 

– 7,0 %, кошти державного та місцевих бюджетів – 9,7 %, кошти іноземних 
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інвесторів – 0,3 %. Потреби на створення сучасної мережі автомобільних доріг 

становлять 322,5 млрд грн, з яких майже 176 млрд грн – кошти держбюджету. 

7. 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. 

8. Підходи до розуміння партнерства держави та приватного сектору як 

елемента в системі державного регулювання, дослідження особливостей 

реалізації ДПП у різних сферах господарювання, аналіз наукових досліджень 

зазначеної тематики та програмні документи органів державної влади дозволили 

виділити ключові напрями системи розвитку ДПП в Україні (державне 

управління, економіка, регіональний розвиток, інновації), які зумовлені: 

потребами формування виваженої бюджетної політики на основі ощадливого 

ведення господарської діяльності та сучасних управлінських підходів; 

створенням системи ефективного урядування, що передбачає забезпечення 

верховенства права, модернізацію, реформування, середньострокове планування, 

поєднання державного регулювання з ринковими механізмами; необхідністю 

випереджального інноваційного розвитку на основі стратегій розбудови 

реального сектору економіки та розвитку людського капіталу; упровадженням 

європейських підходів до реалізації регіонального розвитку. Концептуальна 

модель розвитку системи ДПП повинна ґрунтуватися на різних методологічних 

підходах, що стануть основою для досягнення встановлених результатів на базі 

потреб та забезпечать досягнення визначених мети, цілей, завдань та 

показників.  
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РОЗДІЛ 5 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 

5.1. Концептуальні підходи до державного регулювання 

організаційного механізму розвитку ДПП 

 

Розроблення законодавчих актів, що передбачають стратегічний характер 

розвитку відповідної сфери, вимагає врахування сучасних соціально-

економічних трендів, підходів до формування економічної політики, які можуть 

виявляти свій вплив в середньостроковій перспективі. Підходи до формування 

стратегічного документа, який передбачає реалізацію необхідних дій, 

спрямованих на розвиток ДПП в Україні, ґрунтуються на засадах економічної 

політики держави. Це, своєю чергою, вимагає визначення: основних принципів, 

що віддзеркалюють стратегію; окреслення мети, стратегічних орієнтирів 

(цільових напрямів); забезпечення процесу реалізації функцій управління – 

планування, організації, мотивації та контролю; корегування стратегії; 

механізмів, методів, засобів, інструментів та форм досягнення цільових 

орієнтирів. 

Відповідно до проведеного аналізу сутності ДПП, його особливостей, 

стану розвитку та основних індикаторів, що характеризують українське 

середовище функціонування партнерства держави та бізнесу, інституційного, 

правового, економічного, суспільного стану досягнення основних індикаторів 

країни (рівень конкурентоспроможності, інноваційності, індикатори ведення 

бізнесу, якість інфраструктури, показники економічної свободи, рейтинг 

податкового навантаження, індекс економічної політики та ін.) можна 

визначити пріоритетність розвитку ДПП за основними напрямами державної 

економічної політики. 
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Спираючися на економічні особливості конвергенції різних форм 

власності, синергічний ефект поєднання приватних та державних інтересів у 

процесі виконання проєктів ДПП, що дає можливість досягнути суспільних 

цілей та цілей соціально-економічного розвитку країни, можна вважати 

зазначені гібридні форми державного регулювання перспективним напрямом 

модернізації системи державного управління (у т. ч. економічною та 

соціальною сферами). 

В інфраструктурній сфері зростає вартість користування 

інфраструктурними об’єктами з боку споживачів. Державні органи стикаються 

з провалами в суспільній інфраструктурі, і вимушені, з метою подолання стану, 

що існує, залучати значні державні інвестиції та приймати суттєві ризики, 

вдаючись до складних пошуків інвестиційних ресурсів. Зазначені проблеми 

спонукають державу відшукувати способів зниження вартості 

інфраструктурних проєктів, ретельно плануючи конкретні проєкти та 

враховуючи довгострокові цілі та вартість усього життєвого циклу об’єкта. 

Слід врахувати і закономірності розвитку глобалізації початку 

нинішнього століття, як-от: 

- відбувається формування світового виробництва шляхом домінування 

транснаціональних корпорацій на основі міждержавних зв’язків, договорів та 

кластерних утворень; 

- зростає товарообмін наукомісткими, високотехнологічними товарами, 

авторськими правами, ліцензіями, ноу-хау тощо між країнами світу;  

- зростає питома вага послуг (фінансових, страхових, інтелектуальних, 

інформаційних, креативних тощо) у структурі міжнародної торгівлі; 

- відбуваються якісні перетворення у фінансовій сфері, в основі яких – 

розширення пропозиції фінансових послуг, їхня синергія з діяльністю 

корпоративного та некорпоративного секторів, сектору загальнодержавного 

управління, служб, що обслуговують домашні господарства, та ін. [21, с. 11–

12]. 

- процеси урбанізації та міграційні рухи; 
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- процеси інформатизації суспільства та розвиток високотехнологічних 

сфер, формування економіки знань;  

- проблематика забезпеченості продовольством та природними 

ресурсами;  

- зростання на основі стійкого розвитку; 

- регіоналізація та децентралізація управління;  

- скорочення державного макроекономічного регулювання;  

- поява нових суб’єктів економіки на регіональних ринках [92, с. 41–42]. 

Основними проблемами та обмеженнями розвитку сфери ДПП можна 

визначити: 

- відсутність державного стратегічного документа з орієнтованим на цілі 

підходом до планування та розвитку сфери розбудови інфраструктурних 

об’єктів шляхом ДПП; 

- недостатня розробленість нормативно-правових та методичних актів, що 

унормовують сферу ДПП, неврегульованість чинної законодавчої бази; 

- відсутність спеціалізованого органу в системі управління сферою ДПП 

на рівні держави та моделей на регіональному та місцевому рівнях; 

- нерозвиненість бюджетного та фінансового інструментарію для 

ефективного здійснення проєктів ДПП; 

- недостатній досвід реалізації проєктів ДПП як на державному рівні, так 

і з боку приватних суб’єктів. 

Чинники, що спонукають до розроблення стратегічного документа, що 

визначає розвиток ДПП в Україні, є такими: 

- інфраструктурний розвиток посилює конкурентоспроможність країни та 

можливість зростання економіки; 

- зі створенням необхідної інфраструктури відбувається зменшення 

бюджетного навантаження; 

- існує необхідність посилення державної мотивації та гарантій бізнесу 

для участі в реалізації інфраструктурних соціально важливих проєктів (сфера 

освіти, охорона здоров’я, житлово-комунальне господарство та ін.); 
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- існують значний ступінь зносу основних фондів інфраструктурних 

об’єктів, моральна застарілість та інфраструктурні прогалини, нестача базової 

інфраструктури. 

Враховуючи вектор європейської інтеграції на основі економічної 

модернізації, посилення інвестиційної привабливості, інноваційного розвитку, 

упровадження інструментів демократизації, що віддзеркалено в Угоді про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони [320; 395], у Плані заходів із виконання Угоди про асоціацію 

України з ЄС [280] та інших законодавчих актах, економічна політика повинна 

враховувати європейські підходи до формування напрямів розвитку вказаних 

сфер діяльності, у т. ч. сфери ДПП. 

В основі економічної політики ЄС знаходиться підвищення благополуччя 

громадян, що передбачає забезпечення збалансованості та стійкості в 

розширенні економічної діяльності. Економічні реформи повинні 

акцентуватися на таких напрямах: убезпечення та зміцнення в подальшому 

макроекономічних основ; стимулювання зростання та покращання якості 

робочого середовища за рахунок збільшення частки робочої сили в загальній 

структурі населення та поступового зменшення відсотка безробітних; 

формування необхідних умов для прискореного зростання продуктивності; 

заохочення сталого зростання в інтересах нинішнього та наступних 

поколінь [290]. 

Програма «Європа-2020» [503] висуває взаємодоповнювані пріоритети: 

інтелектуальне зростання (розвиток економіки, заснованої на знаннях і 

інноваціях); стійке зростання (просування ресурсної ефективності, зеленої і 

конкурентоспроможної економіки); інклюзивне зростання (розвиток економіки 

з високим рівнем зайнятості, що забезпечує соціальну і територіальну 

згуртованість). Програма «Горизонт 2020» розглядається як фінансовий 

інструмент ЄС, спрямований на забезпечення глобальної 

конкурентоспроможності європейських країн, залучення фінансів у 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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дослідження та інноваційні розробки. Вказана програма поєднала наявні 

попередні європейські програми, що фінансували дослідження та інновації, у 

т. ч. Рамкову програму з досліджень, Рамкову програму з 

конкурентоспроможності та інновацій і діяльність Європейського інституту 

інновацій і технологій. Програмою «Горизонт 2020» передбачений семирічний 

термін дії (2014–2020 рр.). Програма містить такі основні напрями: «Передова 

наука», «Лідерство у промисловості», «Соціальні виклики». Однією з цілей 

програми є усунення перешкод щодо створення інноваційних проєктів і 

надання можливостей партнерства між державним і приватним секторами для 

спільного виконання досліджень і створення інноваційних розробок [71]. 

Важливість створення економічних, правових, адміністративних, 

інституціональних механізмів державного регулювання, що сприяють 

всебічному розвитку ДПП, визначена: зовнішніми (глобальними) та 

внутрішніми (соціальними) викликами та потребами; необхідністю посилення 

конкурентоспроможності держави та регіонів; фіскальним стимулюванням 

інноваційності інфраструктурних проєктів та орієнтування інвестицій на 

НДДКР та Smart-економіку; поглибленням міжсекторальних відносин. 

Реалізація інноваційної політики зосереджується на поєднанні інтересів 

держави, бізнесу, громадянського суспільства у процесі формування зв’язків 

між освітою, наукою та виробничими сферами діяльності. Механізми 

державного регулювання передбачають створення правового середовища 

розвитку ДПП, економічних стимулів (державна допомога, податкові кредити 

на НДДКР, податкові преференції тощо). 

Держава поступово здійснює відповідні заходи для врахування 

європейських орієнтирів розвитку країни та створення необхідних умов для 

стимулювання реалізації проєктів ДПП, хоча такі намагання ще не зовсім 

послідовні. Наприклад, стратегічний документ «Шлях до процвітання. Засади 

реформування економіки» [421] визначив пріоритети реформи в різних сферах 

(верховенство права, чесна конкуренція, захист майнових прав, нетерпимість до 
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корупції, ефективний державний апарат), проте документ не затверджено в 

установленому порядку.  

Стратегічні напрями, які необхідно розвивати та регулювати в 

середньостроковій перспективі в Україні за рахунок упровадження механізмів 

ДПП, можна визначити в межах політики сталого розвитку: створення 

ефективної системи державного управління та реалізація функцій безпеки; 

соціально-економічний розвиток країни та регіонів. Більш широке розуміння 

стратегічних цілей включає в себе: напрями реалізації безпеки в царині ІКТ, 

екологічній і суспільній сферах; упровадження сучасних стандартів державного 

управління; реалізація ефективних форм співпраці держави, бізнесу, 

громадянського суспільства; формування системи електронного врядування; 

стимулювання інноваційного розвитку економіки; створення транспортної, 

виробничої, науково-освітньої, комунальної, інженерно-технічної 

інфраструктури та інфраструктури у сфері охорони здоров’я; розвиток 

спроможних територіальних утворень; розвиток людського капіталу; залучення 

інвестиційних ресурсів; забезпечення конкурентного середовища та 

стимулювання підприємницької діяльності. Окремі стратегічні цілі та 

інструменти досягнення їх відображено в табл. 5.1. Більшості указаних цілей 

можливо досягнути, використовуючи різні моделі ДПП. 

Необхідність розроблення Стратегії розвитку ДПП в Україні як 

інструменту державного регулювання економічних процесів полягає в такому: 

сучасна модернізація системи державного управління, процеси децентралізації, 

потреби в інноваційних підходах до організації надання суспільних послуг, 

суспільні вимоги до інфраструктури в суспільно важливих сферах, що 

потребують комплексних заходів та реалізації встановлених цілей на основі 

науково обґрунтованих висновків; інституційна недовершеність системи 

управління сферою ДПП в різних галузях економіки; необхідність чіткого 

формулювання пріоритетів розвитку сфери ДПП та визначення шляхів 

інфраструктурної розбудови на державному, регіональному та місцевому 

рівнях шляхом реалізації спільних проєктів. 
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Таблиця 5.1 

Стратегічні цілі та інструменти досягнення їх в середньостроковій 

перспективі 
Цілі Інструменти 

Підвищення рівня 
конкурентоспроможності держави та 
регіонів. 
Модернізація системи державного 
управління. 
Зменшення регіональних 
диспропорцій. 
Гарантування політичної, 
економічної, екологічної та 
інформаційної безпеки. 
Розвиток інфраструктурного 
забезпечення. 
Створення привабливого 
інвестиційного клімату. 
Розвиток конкурентного середовища 
та підприємницької діяльності. 
Підвищення якості суспільних 
послуг. 
Розвиток місцевих територіальних 
утворень 

Державне стратегічне планування. 
Економічне стимулювання та державні 
преференції. 
Податкові пільги. 
Партнерство державного та приватного секторів. 
Методичне забезпечення. 
Підвищення рівня людського капіталу. 
Державний територіальний маркетинг. 
Оцінки ефективності проекту. 
Проєктне фінансування. 
Розподіл ризиків. 
Кластерні утворення. 
Міжмуніципальне співробітництво. 
Розроблення та упровадження стандартів якості 
суспільних послуг. 
Фонди підтримки фінансування інфраструктурних 
проектів.  
Стимулювання інноваційної діяльності. 
Спрощення дозвільних процедур 

Джерело: розроблене автором. 

 

Беручи до уваги тенденції в системі державного управління, ґрунтуючися 

на встановлених орієнтирах державних стратегій, що існують, чинних 

законодавчих актах та суспільних потребах, як необхідний елемент у системі 

державних функцій щодо вибору пріоритетних напрямів розвитку визначимо 

планування відповідних завдань та заходів соціально-економічного розвитку, 

що формують концептуальну модель стратегічного розвитку ДПП (рис. 5.1). Їх 

повинно бути закладено в документі, що визначає цілі та напрями розвитку 

окремої досліджуваної сфери економіки, а саме у Стратегії розвитку ДПП в 

Україні. Стратегія, враховуючи наявні ресурси, повинна визначати: мету, 

основні цілі, напрями та завдання щодо забезпечення розвитку ДПП, 

взаємозв’язок з державними стратегічними документами, що існують, модулі 

функцій контролю та моніторингу. 

Стратегію необхідно розробляти з урахуванням таких принципів: 
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- планування на основі показників, визначених суб’єктами державної 

влади; 

- наукова обґрунтованість на основі досліджень відповідно до сфери 

прогнозування та стратегічного планування; 

- відкритість на основі оприлюднення інформації про стратегічні та 

тактичні цілі, заходи та поточну діяльність; 

- результативність, що полягає в досягненні соціально-економічних цілей 

розвитку;  

- задоволення загальнодержавних та суспільних інтересів, що полягає в 

потребі реалізації загальнодержавного соціально-економічного спрямування; 

- рівність прав та законних інтересів органів державної влади і суб’єктів 

господарювання приватної форми власності; 

- розподіл, що передбачає визначення відповідальності, ризиків, витрат та 

вигід між партнерами;  

- досягнення ефективності на основі залежності між використанням 

наявних ресурсів та очікуваними результатами; 

- збалансованість, що встановлює розподіл обов’язків, гарантій, ризиків і 

доходів між партнерами у процесі реалізації проєктів ДПП. 

Метою Стратегії розвитку ДПП в Україні є створення інституційного 

середовища для ефективного здійснення повноважень, взаємодії та узгодження 

інтересів органів державної влади, місцевого самоврядування, приватних 

суб’єктів та суб’єктів громадянського суспільства шляхом спільного виконання 

окремих управлінських і регуляторнних функцій у процесі надання суспільних 

послуг високої якості під час реалізації соціально важливих інфраструктурних 

проєктів ДПП, що спрямовані на соціально-економічний розвиток країни, 

створення конкурентоспроможної, безпечної й інноваційної української 

економіки, зростання рівня та якості життя населення. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602%2D14&text=%CF%F0%EE+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%E5+%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w2_34#w2_34
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Рис. 5.1. Концептуальна модель стратегічного розвитку ДПП в Україні 

Джерело: розроблене автором [194] 
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Партнерство державного и приватного секторів розглядається як 

складовий елемент системи державного регулювання, уявляється як 

спеціалізований інструмент соціально-економічного розвитку, що реалізується 

за допомогою максимізації переваг партнерів через взаємовигідне 

співробітництво та поєднання ресурсів. Державно-приватна форма партнерства 

дозволяє застосовувати гнучкі механізми формування та упровадження 

інновацій, здійснювати мережевий обмін досвідом між партнерами, формувати 

швидку й адекватну реакцію учасників на технологічні й управлінські зміни. 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення планів 

діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними 

призначеннями, визначеними Законом України «Про Державний бюджет 

України» на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетних 

періоди, що настають за плановим, державні стратегічні документи повинні 

передбачати такі необхідні елементи: проведення аналізу поточного стану 

справ у сфері ДПП; цільові орієнтири стратегічного характеру; встановлені 

завдання з показниками результатів їхнього виконання; взаємопов’язаність 

стратегічних цілей та пріоритетів розвитку держави, визначених 

законодавством; завдання, що спрямовуються на вирішення стратегічних 

завдань, та індикатори їхнього виконання [297]. 

Досягнення мети стратегії передбачає модернізацію комплексного 

формування інвестиційної, інноваційної, транспортної, безпекової, 

конкурентної, інфраструктурної, соціальної, промислової, економічної, 

податкової політики, політики у сфері житлово-комунального господарства, 

політики розвитку підприємництва, тобто тих сфер, які безпосередньо 

впливають на загальний стан розвитку ДПП. Враховуючи масштабність 

більшості інфраструктурних проєктів та терміни їхньої реалізації, необхідний 

період дії стратегії повинен становити не менш ніж до 2035 р. 

Як основні цілі розвитку ДПП, на наш погляд, слід визначити: 

- розвиток інституційного середовища для забезпечення управлінських 

заходів щодо розвитку ДПП; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0869731-12#n138
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0869731-12#n138
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0869731-12#n139
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0869731-12#n139
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0869731-12#n141
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0869731-12#n141
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- підвищення рівня конкурентоспроможності держави та регіонів; 

- створення цілісної системи державного регулювання процесу реалізації 

проєктів ДПП та взаємоузгодженого розподілу повноважень між органами 

державної влади в системі державного регулювання; 

- зменшення регіональних диспропорцій; 

- формування стратегічних і тактичних планів інфраструктурної 

розбудови, у т. ч. на регіональному рівні; 

- формування інвестиційної, інноваційної, фінансово-кредитної, 

податкової політики, спрямованої на розвиток ДПП; 

- удосконалення економічних та фінансових механізмів стимулювання 

розвитку ДПП; 

- розвиток конкурентного середовища та підприємницької діяльності; 

- посилення ефективної взаємодії держави, приватного сектору та 

громадянського суспільства; 

- покращання якості, доступності та різноманіття суспільних послуг; 

- створення сприятливого екологічного середовища; 

- сприяння трансферу технологій від приватних власників до сфери 

суспільного використання; 

- формування та вдосконалення нормативно-правових актів та 

методологічного інструментарію для упровадження інноваційних моделей 

ДПП; 

- забезпечення відкритості, прозорості та поінформованості 

заінтересованих сторін щодо процесів реалізації проєктів ДПП; 

- формування кадрового забезпечення в системі управління проєктами 

ДПП (на рівні державних та приватних партнерів) на основі розроблення 

відповідних освітніх програм навчання та підвищення кваліфікації. 

Розгляньмо детально стратегічні напрями розвитку ДПП. Формування 

дієвих функцій стратегічного планування розміщення та створення 

інфраструктурних проєктів загальнодержавного, регіонального та місцевого 

значення передбачає вивчення секторальної забезпеченості суспільною 
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інфраструктурою, формування підходів щодо розрахунків необхідної 

інфраструктури, узгодження принципів прогнозування та імплементації в 

секторальні стратегії розвитку галузей, використання механізмів ДПП, що 

існують, під час розроблення документів стратегічного планування (державних 

програм, стратегій галузевого розвитку, регіональних стратегій, стратегій 

місцевих територіальних утворень). 

На основі визначення необхідних управлінських функцій, враховуючи 

процеси децентралізації владних повноважень і повноважень центральних 

органів державної влади, є доцільним передбачити необхідність створення 

агентства з розвитку ДПП як органу, що здійснюватиме необхідні функції 

держави, встановлені законом, та визначити склад інституційних суб’єктів 

управління сферою ДПП на регіональному та місцевому рівнях (відділення 

зазначеного агентства, об’єднання, асоціації, експертні спілки, агентства 

розвитку тощо).  

Поточними завданнями реалізації стратегічного документа слід 

визначити: 

- розроблення дієвого інструментарію для здійснення контрольних 

функцій моніторингу чинних договорів про ДПП та дотримання конкурсних 

процедур визначення приватного партнера; 

- запровадження сучасного інструментарію державного та 

територіального маркетингу з метою позиціонування регіонів, окремих 

територій, кластерних утворень та окремих проєктів ДПП; 

- створення прозорих, небюрократичних процедур надання дозволів, 

подання необхідної документації для участі у проєктах ДПП, запровадження 

електронних сервісів у сфері ДПП; 

- подальший розвиток різноманітних форм партнерства: інноваційні 

партнерства на базі освітніх та науково-дослідних установ; венчурні й інші 

фонди спільного державно-приватного інвестування; кластерні утворення 

(інноваційні поліси, парки, центри, туристичні та сільськогосподарські 

кластери); бізнес-інкубатори. 
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Законотворча діяльність передбачає роботу щодо вдосконалення 

нормативно-правового та методологічного забезпечення сфери ДПП, а саме: 

- розроблення на основі прийнятого нового Закону України «Про 

концесію» необхідних методичних матеріалів; 

- внесення необхідних змін до Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» для впорядкування норм інших чинних законів із нормами 

зазначеного Закону з урахуванням секторальних стратегій, що існують; 

- розроблення та затвердження типових форм договорів відповідно до 

галузевої приналежності та моделей партнерства; 

- розроблення методики оцінювання ефективності інфраструктурних 

проєктів, що реалізуються шляхом ДПП з урахуванням сучасних підходів; 

- нормативне забезпечення узгодженої взаємодії державних органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів місцевих територіальних 

об’єднань та приватних суб’єктів у межах державного регулювання розвитку 

ДПП; 

- опрацювання на законодавчому рівні процедури створення суб’єкта, 

уповноваженого управляти сферою ДПП; 

- розроблення методичних документів щодо процесу підготовки та 

реалізації проєктів ДПП уповноваженими органами на регіональному та 

місцевому рівнях; 

- створення реєстру проєктів ДПП, відкрите оприлюднення інформації на 

державних порталах щодо перспективних проєктів, інформації щодо 

проведення конкурсних процедур, інформації про моніторинг проєктів, що 

реалізуються, відомості щодо якості надаваних послуг на основі проєктів ДПП; 

- створення «Кодексу відносин» та врегулювання суперечливих ситуацій 

між партнерами – учасниками проєктів ДПП;  

- внесення змін до земельного законодавства щодо особливостей надання 

та використання земельних ділянок у процесі реалізації проєктів ДПП. 

Удосконалення економічних та фінансових механізмів стимулювання 

розвитку ДПП для посилення фінансової спроможності проєктів передбачає:  
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- 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.);  

- розвиток ринку цінних паперів, забезпечення валютних ризиків 

державним партнером; 

- стимулювання ринку приватних операторів, залучення інноваційних 

продуктів та розвиток конкуренції приватних партнерів у сфері ДПП; 

- забезпечення сталості податкового та іншого законодавства для 

убезпечення реалізації довгострокових проєктів ДПП; 

- формування системи фіскального стимулювання (податкового (пільги, 

податкові канікули) та ін.) у сфері ДПП на державному, регіональному і 

місцевому рівні; 

- удосконалення системи тарифного регулювання і фінансування 

важливих галузей суспільної інфраструктури для залучення приватного 

власника у відповідні галузі; 

- розширення галузевого використання проєктів ДПП у важливих галузях 

суспільної інфраструктури; 

- запровадження та фінансування системи підготовки та перепідготовки 

фахівців у сфері реалізації проєктів ДПП. 
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Стратегія ДПП ініціюється органами державної влади, формується та 

узгоджується з регіональними, промисловими, інвестиційними, 

інфраструктурними, інноваційними та іншими державними стратегічними 

документами (рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Процес розвитку ДПП 

Джерело: розроблене автором[194] 

 

Загальними стратегічними підходами із досягнення цілей розвитку ДПП в 

Україні повинно бути передбачено делегування відповідних завдань, що 

реалізують цільові орієнтири, уповноваженим органам державної влади. 

Інструментарій реалізації завдань має спиратися на досягнення чітко 

визначених показників виконання, що їх у переважній більшості можуть 

містити дані міжнародних незалежних експертних асоціацій та 

груп (додаток Е). 

У якості контрольних показників реалізації проєктів ДПП та реалізації 

стратегії розвитку ДПП можна визначити: 

- загальні позабюджетні інвестиції, залучені на реалізацію проєктів ДПП 

(відсоток залучених приватних інвестицій від загального обсягу фінансування); 

Розвиток 
ДПП 

Цільові 
орієнтири 

Внутрішні 
(суспільні, 
економічні) 
та зовнішні 
(глобальні, 

світові) 
виклики 

Ефективність/
швидкість 

упровадження 
інновацій, 
залучення 
інвестицій, 
реалізації 
проєктів 

Система 
державного 

регулювання 

Багатосторонні 
партнерства/ 
консорціуми.  
Двосторонні 
партнерства. 

Широкомасштабні 
проєкти з високою 

вартістю та 
високим ризиком. 
Місцеві, локальні 
короткострокові 

проєкти  

Реалізація державних секторальних та 
регіональних політик 
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- проєкти ДПП (кількість укладених угод); 

- оцінку інституційної розвиненості у сфері ДПП: відбір ДПП (оцінка 

Світового банку), підготовка ДПП (оцінка Світового банку), вплив 

оподаткування на стимули до інвестування (Індекс глобальної 

конкурентоспроможності); 

- якість інфраструктури (Індекс глобальної конкурентоспроможності). 

За іншим підходом [504], для оцінювання державної спроможності щодо 

реалізації ДПП можливо використовувати базовий індекс, який містить такі 

компоненти: нормативно-правова база (складає 25 % від загального індексу); 

інституційна структура (20 %); операційна спроможність (15 %); інвестиційний 

клімат (15 %); фінансові засоби (15 %); субнаціональний коефіцієнт 

корегування (10 %). 

Підходи до стратегії враховують виклики (пов’язані з новими соціально-

економічною, промисловою, інфраструктурною, інноваційною, екологічною, 

безпековою політиками), гнучку систему управління, фінансове стимулювання 

на основі контролю, упровадження незалежного моніторингу та показників 

ефективності відносно проєктів ДПП (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Відбір, розроблення та реалізація проєктів ДПП 
Відбір та розроблення 
проєкту 

Створення економічно та стратегічно прорахованого 
партнерства (чіткі цілі та строки) 

Фінанси Забезпечення фінансової прозорості та стійкості (розподіл 
ризиків, декілька джерел фінансування) 

Управління Забезпечення сильних механізмів управління (горизонтальне 
управління) 

Людські ресурси Залучення фахівців до співпраці у проєктах партнерства 

Відкритість Включення широкого кола учасників (держава, приватні 
суб’єкти, фінансові інституції, громадянське суспільство) 

Оцінка  Розширення сфери оцінки на основі критеріїв впливу ДПП 
(покращання довкілля, створення людського капіталу) 

Джерело: розроблене автором [194]. 
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Важливим аспектом є гармонізація та узгодження стратегічних 

законодавчих актів, а також визначення місця такого документа, як Стратегія 

розвитку ДПП в Україні, у системі документів стратегічного планування. 

Комплексний підхід до розвитку сфери ДПП передбачає взаємоузгодженість 

цілей, які враховують визначені законодавчо урядові пріоритети, стратегію 

соціально-економічного розвитку держави, стратегію регіонального розвитку та 

галузеві стратегічні документи, що регулюють сфери господарювання, у яких 

передбачається використання механізмів ДПП як важливих для подальшого 

розвитку відповідної галузі.  

Було детально вивчено стратегічні документи, спрямовані на розвиток 

транспортної та енергетичної сфер, регіонального розвитку, аграрного 

комплексу, сектору безпеки та екологічної політики в Україні. За аналізом 

стратегій, що існують, пов’язаних з економічними напрямами, які можливо 

розбудовувати за рахунок механізмів ДПП, можемо дійти висновку, що 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р. [294], 

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 р. [304] та 

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 р. [331] 

дозволяють окреслити певні завдання та напрями використання ДПП в 

розвитку відповідних сфер національної економіки (табл. 5.3).  

В інших проаналізованих стратегічних документах посилання на 

механізми ДПП мають більш декларативний характер без уточнення 

секторальної специфіки використання цього виду партнерства, що в 

подальшому вимагає внесення відповідних змін щодо визначення конкретних 

механізмів ДПП відповідно до секторальних особливостей розвитку галузі та 

окреслення завдань, які пов’язано із застосуванням ДПП у стратегічних 

документах (табл. 5.3).  

Станом на грудень 2019 р. знаходяться у процесі розроблення інші 

стратегії, які передбачають використання механізмів ДПП, а саме: Стратегія 

розвитку високотехнологічних галузей до 2025 р. [333]; Стратегія розвитку 

промислового комплексу до 2025 р. [335]; регіональні та місцеві стратегії. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80
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Таблиця 5.3 

Основні стратегічні та програмні документи, які враховують реалізацію 

проєктів ДПП 
Назва документа Місце та роль ДПП  

1 2 
Стратегія сталого 
розвитку «Україна-
2020» 

Серед головних заходів із реалізації реформи системи національної 
безпеки та оборони повинні бути залучення іноземних інвестицій 
та формування ефективної моделі ДПП. 

Державна стратегія 
регіонального 
розвитку на період до 
2020 р. 

Розвиток ДПП шляхом посилення взаємодії в системі «органи 
місцевого самоврядування – бізнес – територіальна громада»; 
використання механізму ДПП для модернізації та оптимізації 
роботи всіх сфер транспорту загального користування; 
забезпечення ефективної реалізації механізму ДПП шляхом 
удосконалення відповідної нормативно-правової бази; 
утворення консультаційних центрів із питань ДПП на 
загальнодержавному та регіональному рівні, а також 
уповноважених органів, відповідальних за упровадження ДПП в 
Україні, визначення функцій, завдань та обов’язків таких органів; 
створення системи моніторингу стану реалізації інвестиційних 
проєктів, у т. ч. в рамках ДПП, та здійснення контролю їхньої 
реалізації; 
забезпечення створення системи підготовки фахівців із питань 
управління інвестиційними проєктами, у т. ч. в рамках ДПП; 
створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної 
кооперації з реалізації інвестиційних проєктів, у т. ч. в рамках 
ДПП; 
запровадження різноманітних iнструментiв та меxанiзмiв 
стимулювання місцевого економічного розвитку (кластерiв, 
національних проєктів, меxанiзму ДПП тощо). 

Середньостроковий 
план пріоритетних дій 
Уряду до 2020 р. 

Залучення приватних інвестицій у транспортну галузь шляхом 
створення ринкових умов для її функціонування та механізмів 
ДПП; 
оптимізація портфеля інвестиційних проєктів шляхом визначення 
можливості залучення приватного інвестора на умовах ДПП з 
цільовим призначенням, у т. ч. об’єкта незавершеного будівництва, 
завершення реалізації визначених державних інвестиційних 
проєктів у встановлені строки; 
активне застосування різних форм ДПП, у т. ч. концесії, для 
розвитку інфраструктури і надання послуг публічного характеру у 
сфері транспорту, охорони здоров’я, енергетики, тепло- і 
водопостачання; 
забезпечення широкого залучення приватних інвестицій у розвиток 
морських та річкових портових терміналів на принципах ДПП. 

Основні засади 
(Стратегія) державної 
екологічної політики 
України на період до 
2020 р.  

Розвиток партнерства «громадськість – влада – бізнес» на 
регіональному рівні з метою забезпечення до 2020 р. соціальних та 
екологічних стандартів екологічно безпечного проживання 
населення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
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Продовження табл. 5.3 

1 2 

Національна 
транспортна стратегія 
України на період до 
2030 р. 

Розбудова термінальних пасажирських та вантажних комплексів з 
мультимодальними технологіями за рахунок їхніх власників та 
ДПП; 
створення на основі ДПП міжнародних кооперацій, компаній – 
операторів перевезень, зацікавлених у збільшенні обсягів та 
ефективності перевезень на відповідних сегментах ринку; 
розвиток ДПП у сфері спрощення процедур міжнародної торгівлі; 
удосконалення на законодавчому рівні механізму використання 
ДПП під час реалізації проєктів із розбудови транспортної 
інфраструктури; 
удосконалення фінансової моделі підтримки розвитку авіаційної 
інфраструктури та реалізації регіональними аеропортами 
стратегічних проєктів, у т. ч. через ДПП; 
упорядкування правових, експлуатаційних та фінансових відносин 
між власниками аеродромів та фактичними експлуатантами, у т. ч. 
в рамках проєктів ДПП 

Енергетична стратегія 
України на період до 
2035 року  

Запровадження системи ДПП в резервуванні енергетичних ресурсів 
та системи стратегічних запасів енергоресурсів; 
формування чітких та зрозумілих механізмів ДПП та прозорої 
регуляції європейського зразка в сфері інвестування в паливно-
енергетичному комплексі; 
створення державних програм підтримки суб’єктів господарювання 
та реалізації програм ДПП 

Стратегія 
національної безпеки 
України  

Налагодження співробітництва між суб’єктами захисту критичної 
інфраструктури, розвиток ДПП у сфері запобігання надзвичайним 
ситуаціям та реагування на них 

Стратегія розвитку 
аграрного сектору 
економіки на період 
до 2020 р. 

Підвищення ефективності адміністративного регулювання шляхом 
створення регуляторної системи на засадах ДПП 

Джерело: розроблене автором на основі [294; 304; 313; 323; 326; 327; 331; 332]. 

 

У загальній ієрархії стратегічного планування Стратегія розвитку ДПП в 

Україні є секторальною стратегією, яка передбачає узгодження та кореляції зі 

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. 5.3).  

Своєю чергою, вказані стратегічні документи, що виступають 

деталізацією загальних програм, повинно бути побудовано на основі 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
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прогнозування економічного і соціального розвитку України, і саме прогноз як 

стратегічний документ всеосяжного характеру потребує якнайшвидшого 

розроблення. Поточна Програма дій Уряду та Державний бюджет України на 

поточний рік повинні враховувати Стратегію розвитку ДПП, спрямовану на 

вирішення завдань наповнення бюджету та вирішення поточних та 

стратегічних планів Уряду. Необхідним є забезпечення узгодження зі 

Стратегією розвитку ДПП в Україні програм соціально-економічного розвитку 

регіонів та аналогічних місцевих програмних документів, де передбачено 

використання механізмів ДПП. Таким чином, ті, що існують, та майбутні 

стратегічні документи повинні забезпечувати єдину державну політику на 

загальнодержавному, регіональному та секторальному рівні у сфері розвитку 

ДПП. Реалізація стратегічного планування розвитку ДПП передбачає 

формування нових секторальних стратегій на основі використання цього виду 

партнерства (додаток Ж). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Зв’язок Стратегії розвитку ДПП в Україні з документами 

стратегічного планування (пунктирними лініями показано стратегічні 

документи, які потребують розроблення та прийняття) 

Джерело: розроблене автором[194] 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
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У сучасних умовах важливим є досягнення сталого розвитку і 

забезпечення інфраструктурою багатьох сфер діяльності. Як один із драйверів, 

що стимулює зростання економіки та залучення інвестицій, слід розглядати 

промислову політику, та можливість використання нею механізмів ДПП. 

Потенціал приватного власника та державні можливості дадуть змогу залучити 

необхідні інвестиційні ресурси, розподілити можливі ризики, що дозволить 

певній галузі, наприклад машинобудівній сфері, отримати необхідний імпульс 

розвитку [159]. 

Сучасна промислова політика враховує розвиток економіки знань, 

створення секторів на основі цілей у галузі сталого розвитку і забезпечення 

конкурентних позицій напередодні нової промислової революції (НПР). Різні 

види промислової політики групуються за трьома категоріями: нарощування 

потенціалу (підвищення конкурентоспроможності), надолуження відставання 

(інновації та упровадження нових технологій) і галузева політика з прицілом на 

НПР (створення нових галузей). Промислова політика передбачає детальне 

опрацювання інструментів інвестиційної політики – фіскальних стимулів, 

особливих економічних зон, спрощення процедур інвестиційної діяльності та 

контроль здійснення інвестицій, що передбачає: створення промислових систем 

(інфраструктура, фінансові системи) і виробничого потенціалу (активи, 

технології та навички); підтримки зусиль із розвитку внутрішнього та 

експортних ринків на основі елементів інвестиційної політики (рис. 5.4) [108]. 

Формування підходів до розроблення стратегії розвитку ДПП передбачає: 

дослідження галузевих потреб у конкретних інфраструктурних об’єктах або 

проведення модернізації та реконструкції тих, що існують; аналіз інституційної 

спроможності реалізації проєктів ДПП як на галузевому рівні, так і в розрізі 

загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів; визначення стану 

нормативно-законодавчої бази для реалізації проєктів ДПП в окремих секторах; 

аналіз привабливості окремих галузей та територій на основі територіального 

маркетингу з метою залучення приватних інвесторів; дослідження галузевих, 
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територіальних проєктних ризиків, можливостей державної підтримки та 

фіскальних стимулів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Взаємозв’язок промислової й інвестиційної політики на основі 

інфраструктурного забезпечення господарських та соціальних сфер 

механізмами ДПП 

Джерело: розроблене автором із використанням [108] 
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проєкту); оприлюднення найкращих світових практик застосування ДПП 

галузевого спрямування. 

Поєднання державних галузевих політик із регіональною політикою, 

децентралізацією державних функцій та політикою у сфері розвитку ДПП; 

розроблення середньострокових галузевих політик та стратегічних 

законодавчих документів на основі прогнозування, планування, програмування 

та бюджетування; реалізація державою розробленого плану розвитку 

інфраструктури за рахунок проєктів ДПП – усе це створить можливості для 

задіяння різних форм узаємодії держави та приватних власників і залучення 

інвестицій за рахунок вітчизняних ресурсів, а також прямих іноземних 

інвестицій, зокрема за участі міжнародних фінансових інституцій. 

 

5.2. Шляхи вдосконалення правового механізму державного 

регулювання ДПП 

 

Правовий механізм у системі державного регулювання реалізує 

можливості формування правових меж, у яких можуть застосуватися методи, 

форми, засоби, інструменти державного регулювання відповідних економічних 

відносин, адміністративних процесів та суб’єктного й об’єктного складу в 

регуляторній діяльності. Правовий механізм забезпечує дієвість необхідного 

інструментарію, який використовують суб’єкти в межах власного впливу на 

об’єкти шляхом реалізації владних повноважень та особливостей сфери 

регулювання. Необхідний набір правовідносин дозволяє певним суб’єктам 

владних повноважень реалізовувати державну політику та здійснювати функції 

щодо управління, регуляторної діяльності та контрольних заходів у межах 

власної системи впливу. 

Основними напрямами вдосконалення правового механізму державного 

регулювання розвитку ДПП як механізму, що формує управлінські межі та 

основне юридичне забезпечення упровадження державної політики у сфері 

ДПП, можна вважати: 
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- розроблення та прийняття стратегічних законодавчих актів, які 

формують довгострокову стратегію розвитку ДПП з урахуванням сучасної 

економічної політики України, стратегії регіонального розвитку та процесу 

децентралізації (Стратегія розвитку ДПП в Україні, Концепція розвитку ДПП); 

- удосконалення норм Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» в частині приведення його у відповідність до законодавства, що 

регулює сферу ДПП (законодавство, що регулює галузеве застосування цієї 

форми партнерства); 

- поширення норм Закону України «Про концесії» на окремі сфери 

діяльності, що мають власну специфіку, та удосконалення законодавства, яке 

регулює сферу упровадження концесійної моделі ДПП (наприклад, внесення 

змін до Бюджетного кодексу України, спрямованих на врегулювання 

державних гарантій у процесі реалізації проєктів ДПП [282]); 

- удосконалення законодавства, яке регулює секторальні особливості 

упровадження ДПП (сфера енергетики, освіта, наука, транспортна 

інфраструктура, розвиток інновацій та ін.); 

- розроблення нормативних актів, що врегульовують створення 

інституційного суб’єкта управління сферою ДПП (Агентства з розвитку ДПП), 

функціональні особливості та місце новоствореного суб’єкта владних 

повноваженьу системі органів державної влади; 

- нормативне забезпечення процесів підготовки проєктів ДПП, 

проведення аналізу ефективності, техніко-економічного обґрунтування, 

конкурсних процедур відбору приватного партнера, методичних актів щодо 

розподілу ризиків, реалізації проєкту, особливостей упровадження проєктів 

ДПП у різних сферах економічної діяльності; 

- затвердження переліку компетенцій та кваліфікаційних вимог до 

фахівців сфери реалізації проєктів ДПП; 

- удосконалення законодавчих актів у сферах, які пов’язано з 

упровадженням проєктів ДПП (інвестиції, підприємництво, інновації, 

податкове законодавство, спрощення дозвільних процедур, земельне 
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законодавство, публічні закупівлі, сфера оборони та ін.).  

Напрями вдосконалення правового механізму розвитку ДПП в Україні 

відбито на рис. 5.5. Зазначені напрями передбачають комплексний підхід щодо 

всебічного розвитку ДПП на державному та регіональному рівнях і розглядає 

зміни законодавчої бази, яка формує інституційне середовище, законодавство у 

сфері ДПП та законодавство, що справляє прямий чи опосередкований вплив на 

розвиток окремих елементів ДПП (середовище, суб’єкти, інвестиції, інновації 

та ін.), методичне забезпечення окремих аспектів, пов’язаних із розвитком 

сфери ДПП. 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» [305] не передбачає 

особливостей інвестиційної діяльності у процесі виконання проєктів за рахунок 

використання ДПП, хоча визначає можливості інвестування недержавними 

суб’єктами, інвестування державою, інвестування на місцевому рівні, іноземне 

інвестування, державну підтримку та спільне інвестування. Необхідним є 

узгодження норм вищевказаного законодавчого акта та Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» щодо врахування особливостей процедури 

організації, реалізації та контролю інвестиційної діяльності щодо проєктів із 

використанням механізмів ДПП. 

Достатньо невизначеним залишається питання щодо створення 

Державного реєстру проєктів ДПП. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» [305] (ч. 5 ст. 12-1) передбачає внесення до Державного реєстру 

інвестиційних проєктів, який веде Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, інформації про відібрані державні 

інвестиційні проєкти й інвестиційні проєкти з державною підтримкою, 

відповідно до затвердженого Порядку ведення Державного реєстру 

інвестиційних проєктів [300], та наступне розміщення витягу з Реєстру на 

офіційному вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. 
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Рис. 5.5. Основні напрями вдосконалення правового механізму державного регулювання розвитку ДПП  

Джерело: розроблене автором [194] 
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Водночас Фондом державного майна України ведеться реєстр обліку 

договорів концесії, укладених між суб’єктами державної влади або суб’єктами 

місцевого самоврядування, уповноважених на укладання договору, та 

концесіонерами. Реєстр передбачає внесення реєстраційних даних договору, 

найменування концесієдавця та концесіонера, інформацію про передане в 

концесію майно, термін укладання договору, розмір концесійного 

платежу [321]. 

Порядком, який регулює процес реєстрації укладених договорів оренди 

чи концесії об’єктів комунальної власності централізованого водо-, 

теплопостачання і водовідведення [302], визначена процедура реєстрації 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Міністерство розвитку громад та територій України) 

укладених договорів оренди чи концесії об’єктів комунальної власності 

централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, керуючися ч. 1 

ст. 10 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів 

централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у 

комунальній власності» [316]. Порядком, який регулює процес реєстрації 

укладених договорів концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу 

державної власності [301], визначена процедура здійснення Міністерством 

енергетики та вугільної промисловості України (Міністерство енергетики та 

захисту довкілля України) реєстрації укладених договорів концесії об’єктів 

паливно-енергетичного комплексу державної власності, згідно з ч. 1 ст. 11 

Закону України «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-

енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» [315]. 

Таким чином, ведеться декілька реєстрів договорів, які укладено у формі 

ДПП, а розпорядниками виступають чотири суб’єкти державної влади 

(Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Фонд державного майна України, Міністерство розвитку громад та територій 

України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України). Проблематика 

створення єдиного реєстру проєктів ДПП залишається відкритою, адже 
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відбувається лише частковий контроль договорів ДПП відповідно до 

підпорядкованості суб’єкту державної влади. Виникає необхідність 

розроблення та прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок 

формування та ведення Державного реєстру проєктів ДПП», де необхідно 

визначити процедуру функціонування Державного реєстру проєктів ДПП, 

розпорядника реєстру, його складових частин та наповнення реєстру 

відомостями щодо характеристики проєкту, суб’єктів проєктної та 

інвестиційної діяльності, вартісних показників проєкту, аналіз ефективності 

здійснення ДПП, результатів конкурсних процедур визначення приватного 

партнера, строки реалізації. 

Відповідно до підходів щодо прозорості процедур відбору проєктів, що 

знаходяться в стадії планування, необхідним є оприлюднення (у т. ч на 

офіційних вебсайтах органів державної влади) реєстру проєктів ДПП 

національного, регіонального та місцевого рівнів, що дає можливість широкого 

доступу до реалізації угод ДПП, моніторингу та контролю з боку 

громадянського суспільства. Ураховуючи те, що у процесі передпроєктного 

етапу необхідно проводити ідентифікацію та аналіз ризиків, розстановку 

ризиків за пріоритетом, з точки зору вдосконалення законодавчої бази 

необхідні уточнення класифікації ризиків у Постанові КМУ «Про затвердження 

Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, 

їх оцінки та визначення форми управління ними» [296]. На нашу думку, 

доцільно визначити обставини щодо настання форс-мажору. Це можуть бути 

обставини непереборної сили, що виникають унаслідок природних явищ 

(ураган, пожежа, землетрус тощо), або ситуації соціального характеру (страйк, 

війна, терористичний акт, масові заворушення тощо). Останні обставини 

особливо актуальні для українських умов і можуть виявляти себе як загрози на 

невизначений проміжок часу. Зважений підхід до юридичного визначення 

ризиків ДПП у договірних зобов`язаннях дасть можливість об’єктивного 

підходу інвестора, забезпечить відповідні гарантії його фінансових та 

матеріальних ресурсів, по можливості знизить ризики за допомогою 
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страхування. Таким чином, під час розроблення законодавчих та нормативних 

актів, що стосуються сфери управління ризиками, повинно враховувати 

сучасний стан в економічній та суспільно-політичній площині та сприяти 

механізмам державного регулювання процесів реалізації проєктів ДПП [150]. 

Є необхідність у приведенні процедур аналізу ефективності (процедура 

експертизи проєкту ДПП) моделей ДПП, що існують, до норм Закону України 

«Про державно-приватне партнерство». Здається доцільним розроблення вимог 

та порядку оцінювання економічної ефективності інвестиційних проєктів, яку 

здійснює Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. Чинний нормативний акт щодо аналізу ефективності ДПП (Постанова 

КМУ № 384 від 11.04.2011 р.) [100] та наказ Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України № 255 від 27.02.2012 р. [101] не враховують 

особливостей реалізації проєктів ДПП, використовуючи підходи, аналогічні 

процедурі державних закупівель.  

Іншими важливими законодавчими новаціями, на нашу думку, можуть 

бути: 

- 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 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, яка 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; 
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- 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. 

Доцільним буде на перших етапах реалізації пілотних проєктів ДПП 

поєднання фінансових ресурсів за рахунок декількох територіальних утворень 

(міжмуніципальне співробітництво) за координацією Асоціації міст України 

або інших профільних асоціацій, агентств розвитку. Зазначені шляхи має бути 

відбито в законодавстві. Необхідним є забезпечення можливості реалізації 

проєктів ДПП за тими, що існують, і можливими в межах законодавчого поля 

моделями та формами і відсутність обмежень щодо механізмів забезпечення 

інвестором своїх обов’язків перед організацією, яка фінансує ДПП, 

пропонуючи різноманітні механізми державної підтримки інвестора, форми і 

механізми фінансової та майнової участі державного партнера у проєкті ДПП 

[387]. 

Значна кількість моделей ДПП, які було проаналізовано в розділі 1 

дослідження (BOOT, BOOT, BОТ, BOO, ВТО, ВОМТ, DBOOT, DBFO, BBO, 

BLT, ROT, BROT та ін.), за своєю сутністю є підходами з різними ступенем 

державного контролю, обсягом прав, обов’язків, розподілом ризиків, процесами 

реалізації проєктів. На нашу думку, є доцільним правове визначення моделей 

ДПП, що існують, та закріплення в законодавчому полі стратегічних 

документів, що визначають розвиток ДПП на середньостроковий період та 

Законі України «Про державно-приватне партнерство»). 

Нагальним вбачається 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. Стосовно підходів до важливої сфери національної 

безпеки та оборони на часі є розроблення та прийняття законодавчого акта, що 
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дозволяє виконання проєктів ДПП у сфері забезпечення національної безпеки, 

посилення обороноздатності країни та розвитку оборонно-промислового 

комплексу. Відповідний законодавчий акт має передбачити перелік об’єктів 

ДПП, до яких можливо віднести: будинки, споруди, земельні ділянки, військову 

та спеціальну техніку, державні майнові права, об’єкти права інтелектуальної 

власності. 

Одним із питань, що перешкоджає інвестиційній активності, залишається 

заборона відчуження земель сільськогосподарського призначення. Продаж 

сільськогосподарської землі є певним стимулом для посилення інвестиційної 

привабливості держави та пожвавлення реалізації проєктів ДПП. Оцінки 

Світового банку дозволяють говорити, що, запровадивши ринок землі, держава 

отримала б зростання ВВП України щороку на 0,6–1,6 % додатково та 

залучення близько 1,5 млрд дол. інвестицій на рік. Певні кроки робляться – 

запропоновано використати право вето Президента України щодо Закону 

України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України відносно продовження заборони відчуження 

сільськогосподарських земель» [234]. На жаль, мораторій на продаж земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення продовжено до 2020 р., і 

зазначене питання, можливо, буде вирішено у 2020 р. 

Актуальними та важливими є зміни до Законів України «Про інноваційну 

діяльність» та «Про державно-приватне партнерство» щодо правових засад 

партнерської взаємодії в інноваційній та науковій царинах; реалізації 

інноваційних проєктів на базі освітніх та наукових закладів, в інноваційних 

структурах (наукові парки, інноваційні кластери, бізнес-інкубатори, 

територіальні технологічні парки). Іншим аспектом законотворчої ініціативи є 

розроблення фінансових механізмів підтримки венчурних фондів, можливості 

використання вітчизняних та зарубіжних грантів. 

Удосконалення правового механізму державного регулювання ДПП 

повинно передбачати зосередження, на нашу думку, на ключових напрямах 

системи розвитку ДПП в Україні: державне управління, економіка, регіональний 
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розвиток, інновації, які було визначено в розділі 4 дослідження. Законодавче 

забезпечення механізму, змістове наповнення та очікувані результати 

упровадження нормативно-правових актів подано в табл. 5.4. Вказані в таблиці 

підходи щодо законодавчого забезпечення функціонування правового 

механізму розвитку цього виду договірних партнерських відносин 

передбачають основний перелік розроблення та прийняття законодавчих актів 

для комплексного підходу щодо впорядкування функціонування системи ДПП 

в Україні та подальшого розвитку інституційного середовища, що дає 

можливість досягти встановлених цілей. 

 

Таблиця 5.4 

Законодавче забезпечення правового механізму державного регулювання 

розвитку ДПП 
Нормативно-правове 

забезпечення 
Змістове наповнення Очікувані результати 

1 2 3 

Державне управління 
Прийняття Закону України 
«Про внесення змін до 
Конституції України» 

Зміна адміністративно-
територіального устрою, 
надання органам місцевого 
самоврядування розширених 
повноважень, уточнення 
обов’язків державних 
адміністрацій (префектур) 

Визначення повноважень 
органів виконавчої влади 
(префектур), органів 
місцевого самоврядування, 
визначення системи 
адміністративно-
територіального устрою 
України 

Схвалення законопроєкту 
«Про засади 
адміністративно-
територіального устрою» 

Упорядкування та зменшення 
диспропорцій між 
адміністративно-
територіальними одиницями 

Завершення нормативно-
правового врегулювання 
реформи адміністративно-
територіального устрою та 
децентралізації 

Прийняття Закону України 
«Стратегія розвитку 
України» 

Визначення тенденцій, 
прогнозів, стратегічних цілей 
та завдань державної 
політики, шляхи реалізації 
державної політики 

Окреслення бачення 
розвитку України в 
довгостроковому періоді та 
узгодження зі встановленими 
цілями секторальних та 
регіональних стратегій (в т. 
ч. стратегій розвитку ДПП) 

Прийняття Закону України 
«Про управління земельними 
ресурсами в межах території 
ОТГ»  

Регулювання земельних 
відносин та прав громади 
розпоряджатися землями за 
межами населених пунктів 

Можливість використання 
земельних ділянок ОТГ (у 
т. ч. у процесі реалізації 
проектів ДПП) 
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Продовження табл. 5.4 
1 2 3 

Прийняття Закону України 
«Про державне стратегічне 
планування» 

Засади формування системи 
державного прогнозування та 
стратегічного планування 

Визначення функцій 
державного управління щодо 
реалізації можливості 
визначення середньо- та 
довгострокових пріоритетів 

Прийняття Постанови КМУ 
«Про створення Агентства з 
розвитку ДПП» 

Про створення 
інституційного органу з 
розвитку ДПП в системі 
органів державної влади 

Комплексний підхід до 
розвитку партнерства 
держави та приватного 
сектору, делегування 
державою окремих 
повноважень приватним 
суб’єктам, залучення 
інвестицій, розбудова 
інфраструктури, 
забезпечення населення 
якісними послугами 

Економіка 

Прийняття Закону України 
«Стратегія упровадження 
моделі збалансованого 
розвитку України» 

Засади реанімації вітчизняної 
економіки в довгостроковій 
перспективі 

Забезпечення збалансованого 
розвитку суспільства з 
адаптацією до світових 
трендів, структурна зміна 
економіки (із використанням 
у т. ч. ДПП) 

Прийняття Закону України 
«Національна стратегія 
розвитку кластерів» 

Засади формування 
пріоритетних дій держави із 
забезпечення створення та 
функціонування 
промислових, інноваційних, 
туристичних, 
сільськогосподарських та 
інших кластерів 

Забезпечення державної 
політики розвитку 
кластерних підходів в 
економіці, реалізація 
проєктів ДПП на основі 
кластерів 

Прийняття змін до Закону 
України «Про державно-
приватне партнерство» 

Включення ОТГ, інших 
суб’єктів державної влади до 
переліку суб’єктів, з якими 
можливо укласти угоди ДПП 

Розширення суб’єктного 
складу учасників ДПП 

Прийняття законодавства 
щодо концесійної діяльності 
на основі Закону України 
«Про концесію» 

Визначення сучасних потреб 
реалізації проєктів 
інфраструктури шляхом 
концесії 

Посилення можливостей 
реалізації важливих 
інфраструктурних проєктів за 
рахунок ДПП (концесій) 

Прийняття Закону України 
«Стратегія розвитку 
державно-приватного 
партнерства в Україні» 

Визначення мети, основних 
завдань, принципів, 
суб’єктного складу реалізації 
стратегії та індикаторів 
упровадження стратегії 

Довгостроковий розвиток 
системи ДПП на основі 
цілей, завдань та державної 
політики у зазначеній сфері, 
що включає збільшення 
кількості проєктів ДПП, 
залучення інвестиційний 
ресурсів, інфраструктурну 
розбудову 
 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602%2D14&text=%CF%F0%EE+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%E5+%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w2_2#w2_2
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602%2D14&text=%CF%F0%EE+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%E5+%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w1_2#w1_2
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Закінчення табл. 5.4 
1 2 3 

Прийняття Постанови КМУ 
«Про порядок формування та 
ведення Державного реєстру 
проєктів державно-
приватного партнерства» 

Визначення процедури 
функціонування Державного 
реєстру проєктів ДПП, 
розпорядника реєстру, та 
наповнення реєстру 
необхідними відомостями 

Упорядкування єдиної 
системи обліку проєктів ДПП 
та наступний моніторинг 
реалізації проєктів ДПП 

Прийняття Закону України 
«Про Стратегію сталого 
розвитку України» 

Забезпечення інноваційного 
розвитку на основі залучення 
інвестицій, збалансованого 
економічного зростання, 
зелених технологій для 
забезпечення високих 
стандартів життя 
 

Використання ДПП у 
вирішенні економічних 
завдань на основі широкого 
діалогу держави, приватного 
сектору та громадянського 
суспільства 
 

Регіональний розвиток 
Прийняття Закону України 
«Державна стратегія 
регіонального розвитку до 
2027 року» 

Визначення нових завдань 
максимальної реалізації 
потенціалу децентралізації та 
реконсолідації процесів 
стратегічного розвитку 
громад, регіонів та країни 

Зменшення регіональних 
дисбалансів, підвищення 
конкурентоспроможності 
регіонів, реалізація 
інфраструктурних проєктів 
шляхом ДПП 

Прийняття змін до Закону 
України «Про засади 
державної регіональної 
політики» 

Віднесення територіальних 
громад до суб’єктів 
регіональної політики 

Уточнення суб’єктного 
складу у сфері реалізації 
регіональної політики 

Затвердження регіональних 
кластерних програм 

Розроблення та затвердження 
регіональних кластерних 
програм у промисловій, 
туристичній, 
сільськогосподарській та 
інших сферах 

Механізми та умови надання 
кластерам державної 
підтримки; сприяння в 
реалізації проєктів 
регіональних кластерів, 
враховуючи ДПП 

Інновації 
Прийняття Закону України 
«Стратегія інноваційного 
розвитку» 

Напрями та шляхи 
упровадження інновацій в 
економічній сфері, 
враховуючи регіональний 
аспект 

Реалізація інноваційного 
розвитку з використанням 
державної підтримки, 
кластерних підходів, 
проєктів ДПП 

Прийняття Закону України 
«Стратегія розвитку 
високотехнологічних 
галузей» 

Напрями та шляхи розвитку 
високотехнологічних галузей 

Забезпечення розвитку 
високотехнологічних галузей 
із використанням сучасних 
механізмів (державна 
підтримка проєктів ДПП, 
кластерні підходи) 

Прийняття Постанови КМУ 
«Про систему індикаторів 
оцінки ефективності 
державної політики в 
інноваційному та науковому 
секторі економіки» 

Встановлення чітких 
індикаторів залучення 
інвестиційних ресурсів у 
інноваційні та наукоємні 
сфери економіки 

Забезпечення розроблення 
заходів економічної політики 
держави з урахуванням 
поточних тенденцій та 
викликів 

Джерело: розроблене автором [194]. 
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Окремо слід зупинитися на проблематиці прийнятого 03.10.2019 р. 

Закону України «Про концесії» [309], який встановив правові, фінансові та 

організаційні можливості виконання проєктів із застосуванням концесійної 

моделі партнерських відносин між державою і приватним суб’єктом. Слід 

зазначити, що вказаний Закон замінив чотири чинні на той час законодавчі 

акти, що регулювали сферу концесії, але пропонували складну процедуру 

передачі майна в концесію. 

До новацій Закону України «Про концесії» [309] можна віднести: 

- реалізацію концесійної угоди в будь-яких сферах господарської 

діяльності (крім об’єктів, щодо яких відповідно до законодавства встановлено 

обмеження чи заборони передавати в концесію); 

- розширення суб’єктного складу ініціаторів концесійних пропозицій 

(долучено інвесторів); 

- визначення додаткових учасників концесійного процесу (кредитор, 

незалежний експерт, радник), які можуть надавати відповідні послуги; 

- надання вибору вирішення спорів сторонами концесійної угоди в 

національному, міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражу; 

- зниження мінімального строку укладання угоди про концесію до трьох 

років; 

- можливість укладання прямого договору з кредитором; 

- регулювання видів платежів концесіонера та форми концесійного 

платежу. 

Водночас слід зупинитися на певних недоліках зазначеного Закону, як-от: 

- норми Закону України «Про концесії» не застосовуються до 

регулювання концесійних відносин, крім визначених зазначеним законодавчим 

актом випадків (хоча законодавство про ДПП мало б становити єдину системну 

цілісність); 

- укладення договору лише з одним учасником суперечить принципам 

конкурентності та конкурсності та містить певні ознаки корупційності; 

- процедура трансформування договору оренди в концесійний договір не 
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має чіткого алгоритму, і сутність і мета договору оренди відрізняється від 

концесії. Остання передбачає реалізацію інфраструктурного проєкту за рахунок 

залучення можливостей бізнесу; 

- не визначено процедуру інвентаризації й оцінювання майна, що 

передається в концесію, відносини з орендодавцем – Фондом державного майна 

України та питання, що пов’язані з невід’ємними поліпшеннями орендованого 

майна в разі трансформування договору оренди в концесійний договір; 

- не визначено законодавчо процедури застави права на концесію; 

- не врегульовано можливості на рівні суб’єктів державної власності 

розпорядження земельними ділянками, на яких розміщено об’єкт концесії 

(концесієдавці – центральні органи виконавчої влади не мають права 

розпорядження земельними ділянками, вказане право мають державні 

адміністрації, які не є суб’єктами концесійного законодавства); 

- не врегульовано питання, пов’язані з ліквідацією підприємств, майно 

яких передається у концесію, без виконання фінансових чи соціальних 

зобов’язань підприємства;  

- потребує уточнення визначення переліку об’єктів державної власності 

загальнодержавного значення, що не підлягають приватизації (аеродромні 

об’єкти, злітно-посадкові смуги), з метою розширення числа об’єктів, які 

можливо передати в концесію. 

Незважаючи на певні недоліки та правові колізії Закону України «Про 

концесії», останній дасть можливість залучити до проєктів інвесторів та 

кредиторів, у т. ч. міжнародні фінансові інституції (ЄБРР, Світовий банк). 

Законопроєкт передбачає, що у процесі реалізації угод про ДПП, необхідним є 

упровадження механізмів незалежного оцінювання об’єкта концесії, земельних 

ділянок, інших майнових прав; механізмів державної компенсації інвестору-

партнеру. 

Широке запровадження проєктів ДПП у вигляді концесій дасть 

можливість більш широкого використання механізму субвенції з цільовим 

призначенням за напрямами: субвенція на реалізацію будівництва та утримання 
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автошляхів загального користування місцевого значення; фінансування 

проєктів у межах Державного фонду регіонального розвитку; здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; формування 

інфраструктури ОТГ. 

Закон України «Про концесії», спрощуючи можливість реалізації 

концесійних проєктів, дасть поштовх для зростання інвестиційної 

привабливості регіонів (підвищення рейтингових показників), враховуючи 

акцент на розвитку транспортної інфраструктури. 

Відповідно до вищерозглянутих законодавчих новацій, запропоновано 

заходи комплексного підходу до розвитку ДПП в Україні за наведеними вище 

ключовими напрямами (державне управління, економіка, регіональний 

розвиток, інновації), які необхідно упроваджувати органам державної влади, з 

локалізацією заходів щодо відповідних механізмів та функцій державного 

регулювання (додаток Д).  

Перспективним напрямом розв’язання завдань, пов’язаних із 

регулюванням економічних відносин, формуванням механізмів ефективної 

взаємодії органів державної влади та приватного сектору, є застосування 

інженерного підходу до конструювання державно-управлінських процесів за 

допомогою реінжинірингу. 

М. Хаммер та Д. Чампі розглядають реінжиніринг як фундаментальне 

переосмислення та радикальну перебудову бізнес-процесів, що має на меті 

отримання суттєвих досягнень у достатньо важливих в нинішніх умовах 

критеріях продуктивності (вартість, якість, послуги, швидкість) [408, с. 35–39]. 

Методологію реінжинірингу побудовано на розробленні принципів, методів та 

детальних процедур [411]. 

В основі реінжинірингу бізнес-процесів лежить перехід до 

клієнтоорієнтованої установи шляхом зміни організаційної структури 

управління та використання інформаційних технологій. Державне управління 

як процесний підхід вимагає виділення та вибудовування мережі бізнес-

процесів. 
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Відповідно до практичних підходів, існує низка методологій розроблення 

бізнес-процесів та інструментальних засобів, наприклад: IDEF0 

(Integration Definition for Function Modeling) − розроблена на методологічній 

основі структурного аналізу та проєктування SADT; IDEF3 

(Work Flow Modeling) − методологічний опис робочих потоків [209]. 

Держава регулює розвиток ДПП за рахунок делегування потрібних 

функцій органам виконавчої влади, уповноважених на управління, або шляхом 

створення спеціалізованого уповноваженого органу. Створений 

спеціалізований орган може впливати на більшість секторів економіки або 

кожна сфера може мати власний уповноважений орган. 

Сьогодні виникла необхідність у розширенні сфери впливу 

уповноваженого органу з питань ДПП щодо переформатування цього виду 

партнерства з інструменту виконання інвестиційних проєктів в інструмент 

регуляторної політики упровадження інноваційно-інвестиційного розвитку всієї 

економіки держави [140, с. 131]. 

У Рекомендаціях Ради ОЕСР про засади державного управління ДПП 

виділено моделі управління ДПП, у яких під національним органом управління 

у цій сфері мається на увазі структура, створена за повної або часткової участі 

держави, завдання якої полягає в наданні допомоги уряду у створенні, 

підтримці, оцінюванні різних угод про ДПП [484, с. 28]. Необхідним 

залишається створення суб’єкта, уповноваженого управляти сферою ДПП, але 

важливо, щоб у всіх сферах і на всіх щаблях державного управління 

здійснювалося ефективне управління (Good Governance) [584], що передбачає: 

взаємодію із зацікавленими суб’єктами, досягання консенсусу, прозорі 

процедури, оперативні дії, отримання результативності й ефективності, 

забезпечення рівних прав та правосуддя. 

Постанова КМУ «Питання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі» надала Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (з 

02.09.2019 р. – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України) функціональні повноваження спеціального 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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уповноваженого органу щодо питань ДПП, що дозволяє формувати та 

реалізовувати політику держави у сфері ДПП [272]. Закон України «Про 

державно-приватне партнерство» визначає можливість проведення аналізу 

ефективності здійснення ДПП відносно державних об’єктів – центральним 

органом виконавчої влади, що уповноважений управляти відповідними 

об’єктами, у разі невизначення вказаного органу – Мінекономіки; відносно 

комунальних об’єктів – виконавчим органом місцевого самоврядування, 

уповноваженим відповідною місцевою радою, у разі невизначення вказаного 

органу – виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради чи 

виконавчим апаратом районної, обласної ради. Рішення щодо реалізації ДПП, 

проведення конкурсної процедури та затвердження конкурсних результатів 

щодо визначення приватного партнера приймається відносно державних 

об’єктів – центральним органом виконавчої влади, уповноваженим управляти 

відповідними об’єктами, у разі невизначення вказаного органу – КМУ; 

відносно комунальних об’єктів – органом місцевого самоврядування відповідно 

до визначених Законом України «Про місцеве самоврядування» повноважень. 

Контрольні функції нагляду щодо виконання договорів ДПП покладено на 

Мінекономіки, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, їхні 

посадові особи відповідно до повноважень, встановлених законом [287]. 

Аналіз законодавчих актів, які забезпечують регулювання сфери розвитку 

ДПП (як було досліджено вище), виявив значну кількість суб’єктів (КМУ, 

Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, що відповідно до закону 

здійснюють функції з управління об’єктами державної власності, органи 

місцевого самоврядування), які отримали повноваження впливати на процес 

здійснення проєктів ДПП (аналізувати ефективність здійснення ДПП; 

проводити конкурси та затверджувати результати конкурсів із визначення 

приватного партнера; контролювати виконання договорів, укладених на основі 

ДПП). 

Більш повний перелік структури органів державної влади, які беруть 

участь у регулюванні сфери розвитку ДПП, подано на рис. 5.6. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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Рис. 5.6. Структура органів державної влади, які беруть участь у 

регулюванні сфери розвитку ДПП 

Джерело: розроблене автором [194] 

 

Значна кількість суб’єктів, які в той чи інший спосіб регулюють сферу 

ДПП, не дає можливості Мінекономіки в якості спеціального уповноваженого 

органу з питань ДПП повною мірою реалізовувати власні функції. Спеціально 

уповноважений орган з питань ДПП, який знаходиться в системі органів 

виконавчої влади, має виконувати функції, пов’язані з державно-владними 

повноваженнями, спрямованими на забезпечення стратегії розвитку, 

регуляторну діяльність, забезпечення законності, здійснення контролю щодо 

виконання рішень [206]. 

Процес здійснення проєктів ДПП в Україні підпадає під дію функцій 

окремих регуляторних процедур (експертний висновок, погодження проєктів 

ДПП), що мають різні органи державної влади. Технічна документація щодо 

проєктів ДПП у транспортній сфері затверджується Міністерством 

Президент України 
КМУ 

Верховна Рада України 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України 

Фонд державного майна України 

Міністерство розвитку громад та 
територій України 

Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України 

Міністерство фінансів України 

Проєктний офіс із 
розвитку ДПП 

Міністерство інфраструктури України 

Державна організація 
«Агенція з підтримки ДПП» 
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інфраструктури України, умови конкурсів щодо концесій або оренди об’єктів 

житлово-комунального господарства – Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства, перевірка статусу проєкту 

та процедура необхідності надання підтримки держави знаходиться у віданні 

Міністерства фінансів України. Суб’єкти державної влади, що мають стосунок 

до процесів реалізації проєктів ДПП, не є підпорядкованими органу, 

уповноваженому управляти сферою ДПП, а отже, Мінекономіки не має 

можливості повною мірою реалізовувати функції, пов’язані з регулюванням 

сфери ДПП. 

Вказана проблематика доводить необхідність забезпечення правових 

основ щодо формування координації процесу реалізації проєктів та контролю у 

сфері ДПП єдиним спеціалізованим органом. Висловлюється думка, що ризики 

тривалого процесу узгодження різних етапів проєкту державними структурами 

є наслідком відсутності єдиного державного органу, що координує здійснення 

всіх проєктів ДПП [31, с. 309–314]. С. Єрмілов вважає, що складна координація 

дій між різними органами державної влади передбачає створення єдиного 

органу державної влади, відповідального за розвиток ДПП, для підвищення 

ефективності застосування цього виду партнерства [123]. Схожу думку 

висловлюють і Л. Тараш та І. Петрова, підкреслюючи необхідність розвитку 

управління та організації ДПП за рахунок створення єдиного спеціалізованого 

органу, що формує, реалізує та моніторить проєкти ДПП [387, с. 41]. 

Маючи на меті створити уявлення щодо поєднання процесів в органах 

державного управління, знайти недоліки їхньої організації, функції, що 

дублюються, моделювання процесів державного регулювання проводимо на 

основі методології функціонального моделювання IDEF0. Пропонується на 

основі графічної моделі окреслити процедуру створення єдиного 

спеціалізованого органу у сфері ДПП, скориставшись формуванням процесів 

реінжинірингу адміністративних процедур, тобто архітектурним створенням 

державної установи, використовуючи інженерні науки у проєктуванні та в 

управлінні державними процесами [267, с. 22]. Методологічно функціональне 
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моделювання використовує методологію структурного аналізу і проєктування 

SADT (StructuredAnalysisandDesignTechnique), яка є прийнятною для системи 

державного управління. 

За результатами дослідження пропонується формування графічної моделі 

реінжинірингу державно-управлінського процесу «Державне регулювання 

сфери державно-приватного партнерства», яку виконано на базі програмного 

забезпечення Ramus. Функціональна модель процесів державного регулювання 

у сфері ДПП містить діаграми, що віддзеркалюють взаємопов’язані 

управлінські функції (рис. 5.7). 

 

 
Рис. 5.7. Контекстна діаграма моделі державно-управлінського процесу 

«Державне регулювання сфери ДПП» 

Джерело: розроблене автором [175] 

 

Початком побудови функціональної моделі управлінського процесу є 

діаграма нульового рівня, або контекстна діаграма, де визначається блок 

головного завдання, на якому відображено зміст моделі державно-

управлінського процесу «Державне регулювання сфери державно-приватного 

партнерства», основні вхідні та вихідні інформаційні потоки, управління та 
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механізм. Вхід у визначений процес забезпечено системою органів державної 

влади та місцевого самоврядування у сфері ДПП, вихід необхідно визначити як 

єдиний спеціалізований державний орган у сфері ДПП. 

Наступний етап забезпечується декомпозицією державно-управлінського 

процесу «Державне регулювання сфери державно-приватного партнерства» на 

процеси 1-го рівня (рис. 5.8): 

- аудит виконання функціональних повноважень державних органів у 

сфері ДПП; 

- трансформація політики держави у сфері ДПП; 

- створення спеціалізованого суб’єкта державної влади у сфері ДПП; 

- передача повноважень окремих суб’єктів управління сферою 

державного регулювання ДПП спеціалізованому державному органу [175].  

 
Рис. 5.8. Діаграма декомпозиції 1-го рівня для державно-управлінського 

процесу «Державне регулювання сфери ДПП» 

Джерело: розроблене автором [175] 

 

Особливість моделювання процесу реінжинірингу передбачає наявність у 

складі кожної з підсистем систем нижчого рівня. Наприклад, підсистема 2-го 

4 
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рівня державно-управлінського процесу «Створення спеціалізованого органу у 

сфері ДПП» (рис. 5.9) містить функціональні блоки: встановлення цілей та 

визначення завдань сфери ДПП; створення організаційної структури та 

формування повноважень спеціалізованого органу; затвердження положення 

про діяльність спеціалізованого суб’єкта [175]. 

 

 
Рис. 5.9. Діаграма декомпозиції 2-го рівня для державно-управлінського 

процесу «Створення спеціалізованого органу ДПП» 

Джерело: розроблене автором [175] 

 

До підсистеми 2-го рівня «Трансформація державної політики ДПП» 

входять функціональні блоки: 

- процес формування політики держави у сфері ДПП; 

- інституційне перетворення системи управління; 

- нормативно-правові зміни відповідно до запропонованих 

трансформацій; 

- економіко-фінансові зміни відповідно до запропонованих 

трансформацій. 

За пропонованим вище прикладом можливо розкласти на підсистеми 
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державно-управлінські процеси «Аналіз і функціонування державних органів у 

сфері ДПП» та «Передача повноважень державного регулювання ДПП 

спеціалізованому органу». 

Проєктування моделі реінжинірингу процесу «Державне регулювання 

сфери державно-приватного партнерства» визначило елементи в загальній 

системі регулювання, окреслило взаємозв’язки окремих елементів, що дало 

можливість, використовуючи отримані дані, сформулювати бачення напрямів 

державного регулювання сфери ДПП. Процес побудови реінжинірингу 

адміністративно-управлінських процесів вказує на необхідність визначення 

функцій державних органів та їхньої спроможності щодо забезпечення процесів 

державної регуляторної діяльності у сфері ДПП. Результатом може бути 

розуміння позитивних впливів, недоліків, прогалин та дублювань 

функціональних можливостей суб’єктів регулювання. Наступне – це 

формування необхідних процесів реінжинірингу з метою розроблення 

структурних складників, місії суб’єкта, завдань, фінансово-організаційної 

структури. Фінальний етап – безпосередньо процес здійснення реінжинірингу, 

контрольні заходи та упровадження (за потребою) корегування. 

Реінжиніринг державно-управлінських процесів регуляторної діяльності 

дозволив вирішити проблематику переходу від нераціональних систем та 

процесів до змін, які завдяки трансформації сформованої системи мають 

оптимізувати функціонування запропонованого в дослідженні суб’єкта 

регуляторної діяльності. Дослідження показує, що сформована система 

державного регулювання сфери ДПП в Україні містить значний суб’єктний 

склад регуляторних органів, що ускладнює ефективність реалізації проєктів 

ДПП. Пропозицію створення єдиного спеціалізованого органу у сфері ДПП 

спрямовано на зосередження регуляторних функції в єдиному державному 

органі, мінімізацію термінів погоджувальних процедур, посилення 

відповідальності державного суб’єкта та спрощення роботи з приватним 

сектором. Розроблена графічна модель реінжинірингу державно-управлінського 

процесу «Державне регулювання сфери державно-приватного партнерства» 
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продемонструвала декомпозицію 1-го та 2-го рівнів із виділенням 

функціональних блоків та виявила можливий напрям майбутньої трансформації 

сфери ДПП, а саме державно-управлінську процедуру створення єдиного 

державного спеціалізованого органу шодо цього виду договірних 

відносин/партнерства [175]. 

Таким чином, удосконалення правового механізму дозволить розробити 

напрями стратегії розвитку ДПП, враховуючи сучасні трансформаційні 

процеси; привести Закон України «Про державно-приватне партнерство» у 

відповідність до чинного законодавства у сфері ДПП; розробити єдиний 

державний реєстр договорів ДПП; продовжити удосконалення концесійного 

законодавства та законодавства, що регулює секторальні особливості 

здійснення цього виду партнерства; продовжити політику розроблення та 

прийняття законодавчих актів у сферах: інвестиційної діяльності, розвитку 

підприємницької діяльності, інноваційної діяльності, податкового 

законодавства, спрощення дозвільних процедур, земельних відносин, публічних 

закупівель, електронного урядування та ін., що пов’язані з реалізацією проєктів 

ДПП. 

Подальші дії лежать у площині законодавчого упровадження єдиного 

спеціалізованого органу у сфері ДПП, затвердження повноважень та місця в 

системі органів державної влади, місце та роль вказаного державного органу в 

упровадженні стратегічних напрямів розвитку ДПП на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

 

5.3. Напрями підвищення дієвості державного регулювання ДПП  

 

Ураховуючи значні можливості, широкий арсенал моделей ДПП, 

необхідно розглянути підходи щодо результатів використання проєктів ДПП у 

різних сферах економіки, залучення громадянського сектору до участі у процесі 

реалізації суспільно важливих проєктів, посилення інноваційних підходів до 

інфраструктурних проєктів, розширення арсеналу ДПП в напрямі регіонального 
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розвитку. 

Подальший розвиток цього виду партнерства полягає в застосуванні 

принципів «належного врядування» (стратегічне бачення, прозорість, 

ефективна реалізація державної політики), поєднанні інтересів у площині 

перетину різних секторів, методичній опрацьованості особливостей 

застосування ДПП в різних сферах, партнерстві, пов’язаному з наукомісткими 

кластерами, посиленні ролі ДПП у процесі децентралізації та формуванні 

територіальної спроможності об’єднаних громад. Процесу підвищення дієвості 

ДПП передує формування процесу планування, організації, мотивації, 

контролю на державному, регіональному та місцевому рівнях, встановлення 

генеральної мети щодо розвитку різних сфер шляхом розвитку ДПП, SWOT- і 

РЕSТ-аналіз, маркетинг території та секторів, експертні дослідження. У рамках 

парадигми нового державного управління ключовими інституційними 

можливостями, що підтримують державне використання ДПП, визначаються 

верховенство права, довіра та потенціал [464]. 

Євроінтеграційні процеси вимагають розвитку актуальних у світі галузей, 

використовують політику сталого розвитку, регіональний розвиток, в основі 

яких лежить розвиток відповідних інституцій, досягнення стабільних 

соціально-економічних показників, подолання інфраструктурної 

нерозвиненості, зменшення територіальних дисбалансів, розвиток механізмів 

електронного урядування, посилення інноваційного напряму розвитку 

економіки, доповнення функцій ринку та держави. 

На сучасному етапі управлінських трансформацій в Україні відбувається 

підвищення регіональної ролі в державній еволюції, розбудова управлінських 

механізмів регіонального та місцевого рівнів. Досягти стратегічних цілей 

регіонального розвитку можливо шляхом пошуку ефективних інструментів, 

серед яких є ДПП. Децентралізація підсилюється фінансовою спроможністю, 

що забезпечує поступове зростання кількості проєктів розбудови 

інфраструктури регіонального та місцевого рівня. Управління регіональним 

розвитком знаходиться у площині формування державної політики, 
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спрямованої на упровадження дієвих механізмів регулювання соціально-

економічного та гуманітарного розвитку регіонів, враховуючи особливості 

регіону та баланс загальнодержавних і місцевих потреб. Поступальний 

динамічний процес регіонального розвитку має прогресивні зміни наявної 

соціально-економічної структури регіону в напрямі її вдосконалення й 

раціоналізації та формує регіон як стійку просторову систему, яка раціонально 

використовує власний потенціал, гармонійно співіснуючи із зовнішнім 

середовищем [343]. 

Державною стратегією регіонального розвитку [294] окреслюються 

напрями державної регіональної політики та завдання органів державної влади 

й органів місцевого самоврядування, які повинні підвищити рівень 

конкурентоспроможності регіонів, забезпечити територіальну соціально-

економічну інтеграцію і просторовий розвиток та здійснити ефективне 

державне управління сферою регіонального розвитку.До пріоритетних сфер 

державної регіональної політики входять: транспортна сфера та 

інфраструктура; розвиток економіки та інвестиції; розвиток підприємництва та 

дієве регуляторне середовище; політика конкуренції; ринок праці; освіта та 

наука; інноваційна діяльність. 

Розвиток ДПП можливий за рахунок: розвитку партнерства в системі 

«органи місцевого самоврядування – бізнес – територіальна громада»; 

удосконалення тих, що існують, та розроблення нових нормативно-правових 

актів; створення консультаційних центрів із питань ДПП на 

загальнодержавному та регіональному рівні, а також інституційних органів, 

уповноважених на управління розвитком ДПП; створення засобів моніторингу 

стану реалізації інвестиційних проєктів та здійснення контролю їхньої 

реалізації; забезпечення системи підготовки фахівців із питань управління 

проєктами ДПП. Забезпечити реалізацію Стратегії регіонального розвитку 

фінансовими складниками можливо, забезпечивши ефективну взаємодію 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, приватних 

власників та інститутів громадянського суспільства на основі успішного 
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здійснення проєктів ДПП, які розвивають регіональну інфраструктуру, 

підвищують якість життя населення, покращують стан навколишнього 

природного середовища [294]. 

Закон України «Про засади державної регіональної політики» окреслює 

основні пріоритети регіональної політики, які повинні: 

- стимулювати та підтримувати місцеві ініціативи ефективного 

використання потенціалу регіонів, що існує, задля розбудови середовища 

існування та зростання якості людського життя; 

- мінімізувати територіальну диференціацію за індексом регіонального 

людського розвитку; 

- формувати конкурентоспроможність регіонів (розроблення та реалізація 

програм і проєктів підвищення конкурентоспроможності територій); 

- врахувати екологічний складник у стратегіях регіонального розвитку, 

оцінювати, вирівнювати та знижувати техногенно-екологічне навантаження на 

довкілля в регіонах; 

- запровадити дієві інструменти державної підтримки міжрегіональної 

інтеграції, виконувати міжрегіональні програми і проєкти [293]. 

Державні законодавчі ініціативи продовжуються за рахунок залучення 

окремих суб’єктів у механізми розвитку ДПП. При Міністерстві 

інфраструктури України функціонує Проєктний офіс із розвитку ДПП, основне 

завдання якого – упровадження ДПП. Додатковим підсиленням інституційного 

середовища з боку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України стало утворення Агенції з питань підтримки ДПП, яка 

сприятиме реалізації проєктів ДПП [337]. 

Звітність органів державної влади показує, що проєкти ДПП 

регіонального рівня задіяно в житлово-комунальній сфері, у секторі енерго- та 

теплопостачання, будівництві й експлуатації транспортної інфраструктури. 

Інші напрями включають виробництво енергії з альтернативних джерел, 

будівництво житла для певних категорій громадян, створення об’єктів 

рекреації, соціальні об’єкти. Щодо сфери енергоефективності вбачається за 
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доцільне визначити роль ДПП у процесі усунення технічних бар’єрів у торгівлі 

між ЄС та Україною та процесах модернізації економіки у відповідних 

стратегічних документах (наприклад, Стратегії розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2020 р.). Крім того, проєкти ДПП, спрямовані на 

створення, реконструкцію, обслуговування та управління, органами державної 

влади та місцевого самоврядування пропонуються на різноманітних локальних 

об’єктах, які підвищують якість життя, створюють зони відпочинку, формують 

імідж населеного пункту, як-от: паркових та зелених зонах населених пунктів; 

прилеглих водних об’єктах (озера, пляжні території), спорудах на річках; 

відкритих майданчиках для дозвілля, спорту та відпочинку; закритих 

спортивних та рекреаційних капітальних спорудах. Вказані сфери 

господарювання можуть реалізовуватися й на основі реалізації спільних 

проєктів за принципом полісекторальних ДПП. 

Приватний партнер, розвиваючи об’єкт паркування, забезпечує додаткові 

варіанти фінансування та експлуатаційну гнучкість для досягнення цілей 

проєкту; знижує витрати проєкту; залучає альтернативні джерела фінансування; 

упроваджує гнучку систему ціноутворення; підвищує якість послуг [109]. 

Застосування ДПП в якості інструменту регіонального розвитку може 

доповнюватися проєктами у сфері культури, науки, в агропромисловому 

комплексі. Процес об’єднання територіальних громад триває, і актуальним 

лишається забезпечення населення повним переліком якісних послуг, які 

неможливо здійснити через нерозвиненість наявних правових механізмів, 

недовіру до державних інституцій з боку інвесторів, недостатній досвід 

виконання проєктів ДПП, відсутність фахівців у сфері ДПП. На регіональному 

рівні можна запропонувати модель, що передбачає реалізацію окремих 

локальних проєктів ДПП, проєктів у межах кластерних утворень та проєктів у 

межах угод про міжмуніципальне співробітництво (рис. 5.10). 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, 
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громадянського суспільства, сфери освіти та науки та інших учасників).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Модель реалізації проєктів ДПП на регіональному рівні 

Джерело: розроблене автором [194] 
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елементів системи розвитку ДПП в Україні, які було розглянуто в підрозділах 

4.4 та 5.2, спробуймо дослідити показники регіонів, що характеризують 

потенційні можливості успішного розвитку ДПП, а саме: економічний та 

інвестиційно-інноваційний розвиток, розвиток інфраструктури, фінансову 

самодостатність та розвиток підприємництва. Вищевказані напрями містять у 

собі 18 різних показників. Ураховуючі окремі показники регіонів (за 

виключенням Донецької та Луганської областей), які наведено в додатку К, за 
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успішної реалізації проєктів ДПП. У межах поставленого завдання проведімо 

кластерний аналіз наявного масиву даних, використовуючи метод повного 

зв’язку та в якості відстаней вибираємо Евклідову відстань. У результаті 

отримаємо горизонтальну дендрограму (рис. 5.11), що відбиває поступове 

об’єднання регіонів у кластери на основі наявних даних. 

 
Рис. 5.11. Дендрограма деревоподібної кластеризації регіонів 

Джерело: розроблене автором [561] 
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інфраструктури, фінансову самодостатність та розвиток підприємництва. 

За результатами зазначеного аналізу можна дійти висновків про 

необхідність посилення напрямів, що впливають на відповідні показники. Це 

стосується областей – Волинської (індекс будівельної продукції, індекс 

капітальних інвестицій), Закарпатської (обсяг реалізованої промислової 

продукції, валовий регіональний продукт, капітальні інвестиції), Миколаївської 

(темп зростання/зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій, частка 

реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі), Тернопільської (темп 

зростання/зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій, обсяг прямих 

іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення, доходи місцевих 

бюджетів у розрахунку на одиницю населення, капітальні видатки місцевих 

бюджетів), Херсонської (обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на 

одну особу населення, інтегральна оцінка регіонального людського розвитку, 

капітальні видатки місцевих бюджетів), Чернівецької (обсяг реалізованої 

промислової продукції, валовий регіональний продукт, індекс споживчих цін, 

валовий регіональний продукт, капітальні інвестиції, обсяг прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку на одну особу населення, темп зростання/зменшення 

доходів місцевих бюджетів, доходи місцевих бюджетів у розрахунку на 

одиницю населення), Чернігівської (індекс промислової продукції, обсяг 

виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення) [561]. 

Отже, кластерний аналіз показав регіональні особливості щодо 

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 цього 

виду партнерства. 

Ступінь успішності реалізації запропонованих державою проєктів буде 

залежати від досягнення цілей, які встановлені приватним власником у межах 

законодавчого поля та передбачених договірних відносин. На нашу думку, 

розуміння сучасної природи ДПП, дослідження ризиків, що існують під час 
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реалізації суспільних проектів, та аналіз цілей, які спонукають шукати взаємодії 

приватного сектору з державним, дасть змогу вибудувати дійсно партнерські 

відносини. Зазначена проблематика повинна вирішуватися у площині 

розширення економічних та правових форм ДПП відповідно до тих, що 

існують, чи майбутніх проєктів; державного регулювання сфери ДПП та 

законодавчої ліквідації прогалин, що заважають сьогодні ефективно 

вирішувати питання поєднання найкращих можливостей держави та приватних 

суб’єктів господарювання [204]. 

Процеси здійснення державної політики у сфері ДПП засновано на 

розробленні та затвердженні проєктів державних цільових програм, які 

сприяють розширенню моделей цього виду договірних відносин; захисті прав 

та інтересів державних і приватних суб’єктів; контролінгу дотримання норм 

чинного законодавства у сфері ДПП та ін. [188]. Важливим у процесі 

підготовки та реалізації відповідних проєктів дотримуватися загальних підходів 

до політики розвитку ДПП: забезпечення балансу інтересів партнерів; 

формування інформаційно-комунікативної політики; гарантування 

громадського контролю та підзвітності; здійснення ефективного 

управління (рис. 5.12). 

З огляду на те, що реалізація інфраструктурних проєктів часом 

передбачає територіальне розміщення в декількох об’єднаних громадах, слід 

звернутися до європейської практики міжмуніципальної співпраці. 

Проблематика органів місцевого самоврядування має на увазі проблеми, 

вирішувати які можна за допомогою міжмуніципального співробітництва. Як 

було зазначено вище, сфери реалізації проєктів ДПП часто передбачають 

розміщення кластерного характеру, значну територіальну протяжність, інтереси 

декількох громад. Таким чином, підхід, який передбачає міжмуніципальне 

співробітництво, досить привабливий та економічно зумовлений. Отже, зростає 

можливість місцевих громад брати участь у проєктах ДПП, у результаті чого 

виникнуть умови для реалізації більш масштабних проєктів; якість послуг, що 

надаються, підвищитися; з’являться нові суб’єкти, що надають енергоносії за 
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рахунок використання альтернативних джерел енергії [192; 560]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Загальні підходи до політики розвитку ДПП 

Джерело: розроблене автором [194] 

 

Інструментами, що спроможні реалізувати необхідні зміни в системі 

державного управління, що існує, повинні стати:  

- децентралізація системи управління з акцентом на відповідальності за 

управлінські завдання на регіональному рівні з одночасним підвищенням 

автономності управлінських дій та за бюджетне наповнення реалізації місцевих 

проєктів у публічній сфері;  

- упровадження принципів орієнтування на споживачів суспільних 

послуг;  

- формування регіональних та секторальних стратегій; 

- формування інноваційно-інвестиційного напряму розвитку економіки; 

- упровадження та реалізація проєктів у рамках ДПП; 

- моніторинг виконання інфраструктурних проєктів [197; 199]. 
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державного управління, зокрема і на основі публічного адміністрування у сфері 

ДПП, дозволяє здійснити ефективні кроки для вирішення загальнонаціональних 

інтересів у соціальній, енергетичній, транспортній, екологічній сферах тощо, 

залучивши необхідні інвестиційні ресурси. Такий шлях розвитку потребує 

подальшого упровадження принципів сучасного державного менеджменту та 

формування державної політики, яка сприятиме реалізації економічних та 

інноваційних можливостей цього виду партнерства в реалізації важливих 

соціальних проєктів [169]. 

На етапі підготовки ДПП необхідно визначити заздалегідь усі істотні 

ризики, а також вони підлягають опису, оцінюванню та розподілу між 

сторонами. Першочергово для запобігання виникненню ризиків провинно бути 

зроблено підтвердження правової можливості укладання угоди з приватним 

партнером для уникнення подальших юридичних ускладнень, що можуть 

призвести до виникнення проблем і затримок. Також перед проведенням 

конкурсних процедур важливо перевірити правову здатність урядового суб’єкта 

укласти контракт із приватним партнером на узгоджених умовах і можливість 

сторін виконувати всі свої зобов’язання за договором. Одним із важливих 

моментів при створенні ДПП є прогнозування та виявлення відповідних 

процедур щодо вирішення питань землекористування. Потенційні проблеми у 

сфері земельних ресурсів повинно бути заздалегідь досліджено (наприклад, 

виникнення проблем надання сервітутів на землі спеціального призначення або 

надання оренди землі за межами статутних норм) та враховано. Зважений 

розподіл ризиків між державними органами і приватними партнерами робить 

цей вид партнерства більш захищеним порівняно зі стандартними формами 

реалізації партнерських відносин, за яких існує одна відповідальна сторона, що 

перебирає більшість ризиків на себе [180]. 

У системі органів державної влади повноваження центрального органу, 

який реалізує державну політику у сфері електронного урядування, формування 

й розвитку інформаційного суспільства, покладено на Державне агентство з 

питань електронного урядування України. Упровадження електронного 
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урядування передбачає подальше розроблення нормативно-правових актів; 

визначення концептуальних засад щодо створення системи «Електронний 

уряд»; надання якісних адміністративних послуг споживачам за допомогою 

ІКТ; упровадження мережевих комунікацій і взаємодії органів державної влади 

та ін. Враховуючи, що створення системи електронного урядування потребує 

чималих витрат як на устаткування, так і на розроблення необхідного 

програмного забезпечення, існує потреба в залученні недержавних інвестицій 

для подальшого розвитку як окремих елементів системи е-урядування, так і 

останньої в цілому. У межах угоди між суб’єктом підприємницької діяльності 

та органом державної влади приватний партнер повинен надати необхідну 

електронну державну послугу на основі інвестиційних ресурсів приватного 

партнера, розподіливши з державним партнером окремі ризики, пов’язані з 

наданням відповідних послуг.Розуміючи необхідність упровадження ДПП в 

системі е-урядування, Верховна Рада України рекомендувала розробити та 

розглянути законопроєкти щодо особливостей цього виду партнерства у сфері 

електронного урядування [322]. 

За рахунок реалізації проєктів ДПП у системі електронного урядування 

можливо залучити додаткові інвестиції, що стимулюватиме подальшу 

розбудову інформаційної та технічної інфраструктури, систем електронної 

комунікації для надання державних послуг. ДПП надає можливості для 

упровадження сучасних технологій; зниження витрат на реалізацію проєктів; 

прискорення реалізації передбачених державою нових форм надання 

суспільних послуг; забезпечення повномасштабного функціонування 

електронного урядування [161; 195]. 

Як сучасні підходи до інноваційного розвитку територіальних утворень 

розглядаються кластерний та проєктний. Використання зазначених підходів 

сприяє інвестиційним надходженням, розвиває важливі напрями місцевих 

громад, розширює арсенал якісних послуг для споживачів, збільшує бюджетні 

надходження. Кластерний підхід надає можливість локальної інтеграції на 

регіональному рівні, рівні територіального утворення в межах дійових проєктів 
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ДПП. Приватний партнер забезпечує розвиток інфраструктурних об’єктів, 

посилюючи можливості місцевих органів влади, владні структури застосовують 

інструментарій щодо зменшення податкового тиску, спрощують дозвільні 

процедури, організаційними та правовими методами підтримують реалізацію 

проєктів у межах кластерних утворень [188]. 

Перспективним напрямом є вбудовування сфери торгівлі (продаж 

продукції, супутніх туристичних товарів) в туристичний кластер, що існує, 

завдяки чому, на нашу думку, існуватиме можливість для забезпечення 

необхідним обсягом товарів зі спеціальними цінами у кластері (рис. 5.13).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.13. Схематична модель організаційних зв’язків учасників кластера 

у сфері туризму з інтеграцією торговельних підприємств 

Джерело: розроблене автором [194] 
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підприємств за межами кластера. Торговельні об’єкти можливо визначати 

окремими секторами в кластерах, де вони поєднуються з іншими учасниками 

кластера. Якщо розглянути це на прикладі розвитку аграрної сфери шляхом 

ДПП, то вказаний напрям вимагає застосовувати ризик-орієнтований підхід під 

час реалізації державного контролю та пріоритетне фінансування 

сільськогосподарських інноваційно-інвестиційних проєктів [173]. Спираючися 

на процеси «вирощування – переробка – продаж», що забезпечує проєкт ДПП 

кластерного об’єднання, можливим є упровадження підприємств сфери 

торгівлі, які реалізують сільськогосподарську продукцію. Органічне 

виробництво, процес якого спільно контролюється приватним та державним 

партнерами, у вигляді кінцевої сертифікованої продукції може реалізовуватися 

на внутрішньому ринку (у межах кластера) та на зовнішніх ринках [181, с. 20]. 

Залучення торговельної сфери в дійові або новостворені туристичні та 

сільськогосподарські кластери на принципах ДПП дає можливість надавати 

якісні суспільні послуги розширеного спектра [201] та стимулює додаткове 

залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вітчизняних кластерів [170]. 

Фінансова реалістичність державних бюджетів означає, що економічної 

оптимізації може бути досягнуто із залученням приватних інвестицій за 

допомогою надання державою приватному сектору достатніх обсягів їх для 

зростання продуктивності під час реалізації проєкту, а також можливості 

партнерам користуватися отриманими вигодами нарівні. Для успішної 

реалізації проєктів ДПП, як було зазначено вище, дуже важливою є державна 

підтримка, яка, крім розглянутого правового механізму, потребує 

удосконалення та упровадження економічного та організаційного механізмів 

підтримки розвитку ДПП (табл. 5.5) [202]. 

За розглядом джерел [79, с. 14–18; 182; 271, с. 82–86] можна визначити 

фінансові інструменти, за допомогою яких також можливе фінансування 

проєктів ДПП: боргові (комерційні кредити, облігації з довгостроковими 

відсотковими інструментами, субординовані кредити, синдиційовані 

(консорціальні) кредити, позики міжнародних установ та агенцій); пайові 
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(прості акції, гранти); квазікапітал (привілейовані акції); гібридне фінансування 

(поєднання різних фінансових інструментів). 

 

Таблиця 5.5 

Механізми підтримки проєктів ДПП 
Економічний механізм  Організаційний механізм  

Часткове фінансування проєктів на рівні 
бюджетного забезпечення (державний 
або місцеві бюджети). 
Участь в акціонерному капіталі 
підприємства. 
Надання пільгових кредитів. 
Компенсація відсотків за позиками. 
Компенсація обов’язкових платежів. 
Страхування зобов’язань. 
Регулювання тарифної політики. 
Пільги зі сплати податків, розстрочення. 
Надання в користування майна на 
пільгових умовах. 
Передача об’єктів інтелектуальної 
власності, трансфер технологій. 
Створення або передача територіальної 
інноваційної інфраструктури. 
Венчурне фінансування. 
Надання грантів, дотацій, субсидій. 
Списання заборгованості. 
Зменшення фінансових зобов’язань. 
Залучення державою кредитів 

Законодавче затвердження стратегічних 
документів, які 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 
Формування нормативно-правової бази, яка 
регулює сферу розвитку ДПП. 
Амортизаційне регулювання. 
Методичне 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. 
Підготовка та перепідготовка фахівців. 

Джерело: розроблене автором на основі [288; 324; 334; 400; 425]. 

 

Застосування різноманітних фінансових інструментів у нових проєктах 

ДПП дасть можливість підвищити ефективність використання фінансового 

потенціалу та збільшить отримання доходу у процесі експлуатації об’єктів у 

майбутньому [203]. 

У процесі управління змінами на організаційному рівні в моделях ДПП 

можливо застосовувати такі підходи, як триступеневий підхід до змін К. Левіна, 

модель запланованих змін, модель восьми кроків, формула змін, системна 

модель, модель керованого переходу Бріджеса. Необхідний пошук державних 

механізмів, що пом’якшують результати змін для реалізації проєктів ДПП. Це 

можуть бути питання, пов’язані з особливим спрощеним процесом оформлення 
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земельно-кадастрової документації; погодження дозволів на будівельні роботи; 

договірні відносини, що не погіршують прав одної сторони у процесі змін 

законодавчих актів; визначення інститутів, які координують розвиток ДПП на 

регіональному рівні. 

Практика показує, що сучасні умови функціонування суб’єктів 

господарської діяльності неможливі без раціональної та чітко прогнозованої 

організації процесу управління. Аби зберегти свої конкурентні позиції, 

забезпечити сталий розвиток, досягти кінцевих цілей у мінливому 

економічному, правовому, політичному середовищі, управлінські процеси під 

час реалізації проєктів ДПП постійно корегуються та модифікуються з 

урахуванням подолання опору змінам. Застосування зазначеного виду 

партнерства доводить, що нормативно-правова й організаційна база в Україні, 

через свою слабку динамічність, не встигає реагувати на сучасні виклики 

економічних реалій. Дуже часто до негативних наслідків призводить 

відсутність інформаційної прозорості й публічності окремих проєктів ДПП. 

Українськими особливостями ДПП є боротьба з корупційним складником, 

централізація системи управління проєктами, державна експертиза 

документації, що надається приватним партнером у межах конкретних 

проєктів. Ураховуючи мінливість середовища, необхідно своєчасно визначати 

джерело змін, аналізувати його поточний стан, надавати оцінку та розробляти 

заходи впливу на них. З боку державних органів необхідно створити правове 

середовище, яке б давало більше можливостей приватному партнерові 

реалізувати необхідні зміни для успішного виконання проєктів ДПП, які є 

важливими для суспільства [183]. 

На сучасному етапі існування система розвитку ДПП потребує змін, які 

реалізують нове бачення впливу державного регулювання на основні процеси, 

що відбуваються в системі. У загальному розумінні концепцію зміни бачення 

модернізації системи державного регулювання розвитку ДПП можливо подати 

у вигляді підходів до реалізації ключових елементів (табл. 5.6). Зазначений 

підхід використовує методи стратегування, що віддзеркалюють концепцію 
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розвитку: формування сценаріїв майбутнього (форсайт, концептування, 

стратегічні карти), зміни у визначенні цілей, розширення комунікаційних 

можливостей стратегічних стейкхолдерів, шляхи подолання проблематики, 

моніторинг.  
 

Таблиця 5.6 
Концепція зміни підходів до державного регулювання розвитку ДПП 

Ключові елементи Існуюча реалізація Необхідна реалізація 
1 2 3 

Визначення цілей Відсутнє багаторівневе 
узгодження цільових 
орієнтирів, врахування 
інтересів окремих 
стейкхолдерів. Відсутність 
довгострокових цілей 
 

Концептування, прогнозування, 
домінування соціальних цілей та 
інтересів, людиноцентричний 
підхід, урахування інтересів усіх 
стейкхолдерів 

Аналіз стану  Звужений аналіз, що не 
враховує всієї множини 
розвитку на різних рівнях 

Системна діагностика на основі 
світових трендів, що домінують. 
Моделювання, аналіз соціально-
економічної системи, аналіз цілей 
та поведінки стейкхолдерів 

Формулювання 
політики 

Розробляється окремо щодо 
кожної галузі, має локальний 
характер та дискреційність. 

Чіткі, виважені положення, що 
мають неупереджений відносно 
усіх стейкхолдерів характер та 
зберігають довгостроковість 
принципів та підходів 

Вибір альтернатив 
розвитку 

Альтернативи заходяться в 
жорстких межах чинного 
законодавчого поля 

Розширений набір альтернатив на 
основі різних сценаріїв розвитку 
та світових трендів, побудова 
дерева альтернатив, стратегічне 
картування руху, розроблення 
«карт майбутнього» 

Взаємоузгодження 
стратегічних 
документів 

Відособлене функціонування 
окремих суб’єктів державної 
влади, втрата суб’єктних 
ознак, складна і 
забюрократизована система 
комунікацій  

Узгодження регіональних та 
секторальних стратегій на основі 
єдиної стратегії розвитку держави 
в середньостроковій перспективі. 
Надання суб’єктам державної 
влади можливості збалансовувати 
власні інтереси та взаємну 
співпрацю 

Нормативно-
правове 
забезпечення 

Фрагментарність і відсутність 
взаємоузодженості переважної 
кількості законодавчих актів. 
Розроблення регуляторних 
актів здебільшого не 
відповідає значній кількості 
потреб регіонів та сфер 
діяльності 

Узгодження регіональних та 
секторальних стратегій на основі 
єдиної стратегії розвитку держави 
в середньостроковій перспективі  
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Продовження табл. 5.6 
1 2 3 

Ресурсне 
забезпечення 

Пошук можливих фінансових 
джерел переважно за рахунок 
державного та місцевого 
бюджету, в окремих випадках 
– міжнародних фінансових 
інституцій, недостатній 
інституційний ресурс 

Широке залучення коштів 
приватних суб’єктів, венчурне 
фінансування, використання 
коштів пенсійного та страхових 
фондів, широке використання 
коштів міжнародних фінансових 
інституцій 

Механізми 
реалізації 

Правовий, адміністративний, 
економічний, інформаційний 

Підсилення або компенсація 
механізмів державного 
регулювання ринковими 
механізмами (конкурсні, 
експертні, узгодження, 
стимулювання, страхування, 
розподілу) та полісуб’єктними 
механізмами. 

Моніторинг Відсутність єдиної бази 
проєктів, слабкий контроль за 
функціонуванням системи 
розвитку ДПП, не працює 
зворотний зв’язок. 

Контролінг, відкритість 
інформації щодо реалізації 
проєктів, динамічне реагування на 
результати моніторингу, 
відслідковування нових трендів 

Джерело: розроблене автором. 

 

Іншим підходом, що реалізує ідею циклічності як розвитку систем, так і 

реалізації управлінських рішень, є циклічна модель Дж. Бойда (цикл СОРД: С – 

спостереження, О – орієнтування, Р – рішення, Д – дія). Вказаний 

саморегульований цикл реалізується чотирма процесами: спостереженням 

(збирання інформації), орієнтацією (оцінювання отриманої інформації), 

рішенням (вибір альтернатив), дією (реалізація вибраної альтернативи). Модель 

Бойда передбачає взаємодію з динамічно змінюваним середовищем, враховує 

зазначені зміни та дозволяє постійне повторення дій на основі зворотного 

зв’язку [137]. Безпосередньо сама система має певні параметри, діє на різних 

рівнях, заходиться під дією зовнішнього середовища. Зміни системи 

відбуваються в разі розподілу відповідальності, використання управлінських 

технологій та управлінського впливу на основі циклічної моделі Бойда 

(рис. 5.14), що дозволяє як використовувати інформацію про зовнішнє 

середовище, так і впливати на нього.  
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Рис. 5.14. Використання циклічної моделі Дж. Бойда в системі 

державного регулювання розвитку ДПП 

Джерело: розроблене автором 
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інших проєктів, реалізацію яких необхідно здійснювати у формі ДПП. 

Розроблення проєктів ДПП передбачає розгляд стратегії розвитку певного 

сектора, місце приватного партнера в такому інфраструктурному розвитку. 

Слід враховувати і весь комплекс технічних умов, економічного обґрунтування, 

проведення необхідних експертиз. Подальший успішний розвиток ДПП 

залежить від удосконалення правових, економічних, адміністративних 

механізмів, створення різних інструментів фінансування, формування 

державних інституцій [563]. 

Значна кількість законодавчих актів призводить до певної неузгодженості 

окремих норм, регульованих ними, що створює суперечність у практичній 

діяльності. Розвиток підприємств із корпоративною моделлю діяльності 

дозволив би визначити відносини між партнерами акціонерною угодою, 

залучати приватного інвестора в акціонерне товариство у процесі 

роздержавлення підприємства, закріпити необхідні аспекти зобов’язань 

партнерів у статуті підприємства. Доцільним у сьогоднішніх економічних 

умовах є залучення підприємців до проєктів ДПП у сфері житлово-

комунального господарства для реалізації завдань із надання послуг з 

постачання теплової енергії, генерації електричної енергії з альтернативних 

джерел, перероблення твердих побутових відходів, водопостачання та 

водовідведення [185].  

Отже, подальше посилення дієвості державного регулювання ДПП 

повинно бути забезпечено за рахунок упровадження принципів «належного 

врядування», стратегічних орієнтирів, сформованих у процесі планування та 

прогнозування, використання потенціалу регіонів та подальшого поглиблення 

децентралізації. Важливим підходом у розвитку ДПП є розвиток партнерських 

відносин органів місцевого самоврядування з приватним бізнесом та 

громадянським сектором, що на основі суспільних потреб формує 

територіальне бачення розвитку громади з боку місцевої влади, яка, у свою 

чергу, за допомогою приватного сектору реалізує проєкти розвитку 

інфраструктури. 
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Проєкти ДПП підвищують якість життя, забезпечуючи транспортні, 

комунальні, енергетичні, екологічні та рекреаційні потреби територіальних 

утворень. Крім зазначеного, можливим є встановлення партнерства державного 

і приватного секторів у сфері культури, науки, в агропромисловому комплексі, 

електронному врядуванні та торговельній сфері на основі кластерного та 

проєктного підходів. Успішна реалізація проєктів ДПП можлива в разі 

правильного розподілу істотних ризиків між партнерами, використання 

територіальних об’єднань (міжмуніципальне співробітництво), фінансових 

інструментів (боргових, пайових, квазікапіталу), управління змінами (модель 

запланованих змін, формула змін, системна модель, модель керованого 

переходу Бріджеса), удосконалення правового, адміністративного, 

економічного механізму управління розвитком ДПП.  

 

Висновки до розділу 5 

 

Таким чином, за підсумками зазначеного розділу можна дійти таких 

висновків: 

1. Для досягнення суспільних цілей та соціально-економічного розвитку 

країни необхідне поєднання приватних та державних інтересів у процесі 

здійснення проєктів ДПП, що можна вважати за перспективний напрям 

модернізації системи державного регулювання (у т. ч. економічної та соціальної 

сфер) та перспективним інструментом трансформації державних інвестицій. 

Керуючись європейськими підходами до формування напрямів розвитку 

ДПП, необхідністю інноваційного розвитку, потребами стійкого та 

інклюзивного зростання, модернізації розвитку економічних відносин на основі 

партнерства держави та приватного сектору, отримуємо необхідність 

формування стратегічних цілей у середньостроковій перспективі розвитку 

України. Стратегічними пріоритетами, яких можливо досягти за рахунок 

використання ДПП, можна визначити: створення транспортної, виробничої, 

науково-освітньої, комунальної, інженерно-технічної інфраструктури та 
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інфраструктури у сфері охорони здоров’я; напрями реалізації безпеки; розвиток 

сфери ІКТ, екологічної сфери, суспільної сфери; упровадження сучасних 

стандартів державного управління; реалізацію ефективних форм співпраці 

держави, бізнесу, громадянського суспільства; формування системи 

електронного урядування; стимулювання інноваційного розвитку економіки; 

розвиток спроможних територіальних утворень; розвиток трудового 

потенціалу; залучення інвестиційних ресурсів; забезпечення конкурентного 

середовища та стимулювання підприємницької діяльності. 

2. Державне регулювання розвитку ДПП зумовлює необхідність 

сформувати основні концептуальні підходи щодо розроблення Стратегії 

розвитку ДПП в Україні як інструменту державного регулювання економічних 

процесів. Концептуальна модель стратегічного розвитку ДПП полягає в потребі: 

сучасної модернізації системи державного регулювання, процесів 

децентралізації, інноваційних підходів до організації надання суспільних 

послуг, забезпечення сучасних вимог до інфраструктури в царинах охорони 

здоров’я, освіти, безпеки, транспорту, водопостачання та теплопостачання, 

енергетики, рекреації на основі науково обґрунтованих висновків; 

інституційного забезпечення системи управління сферою ДПП в різних галузях 

економіки; необхідністю чіткого формулювання пріоритетів розвитку сфери 

ДПП та шляхів вирішення інфраструктурної розбудови на державному, 

регіональному та місцевому рівнях шляхом реалізації проєктів ДПП.  

3. Обґрунтовано концептуальну модель розвитку ДПП в Україні, що 

передбачає: принципи побудови стратегії; мету; стратегічні цілі та інструменти 

їхнього досягнення; проблематики, яка потребує вирішення; узгодження 

напрямів та цілей державних політик в інших царинах діяльності; очікуваних 

результатів (індикаторів виконання), контрольних функцій та моніторингу 

реалізації стратегії. Стратегія розвитку ДПП передбачає формування 

сприятливого інституційного середовища, створення цілісної системи 

державного регулювання ДПП, удосконалення економічних та правових 

механізмів стимулювання розвитку ДПП, підвищення рівня 
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конкурентоспроможності держави та регіонів. Сформульовано загальний 

процес розвитку ДПП; визначено місце та роль механізмів ДПП у чинних 

стратегічних документах; показано зв’язок Стратегії розвитку ДПП в Україні з 

документами стратегічного планування на загальнодержавному, регіональному 

та галузевому рівнях; розроблено схему взаємозв’язку промислової й 

інвестиційної політики на основі інфраструктурного забезпечення 

господарських та соціальних сфер механізмами ДПП. 

4. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового механізму 

державного регулювання ДПП в Україні відповідно до таких 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», розроблення та прийняття законодавчого акта, що дозволяє виконання 

проєктів ДПП у сфері забезпечення національної безпеки, розроблення та 

прийняття Постанови КМУ «Про порядок формування та ведення Державного 

реєстру проєктів ДПП». 

Незважаючи на певні недоліки та правові колізії Закону України «Про 

концесію», останній може дати можливість залучити до проєктів ДПП 

інвесторів та кредиторів, зокрема і міжнародні фінансові інституції (ЄБРР, 

Світовий банк). Законодавчий акт прискорить упровадження механізмів 

незалежного оцінювання об’єкта концесії, земельних ділянок, інших майнових 

прав; механізмів державної компенсації інвестору-партнеру; дасть можливість 

більш широкого використання механізму субвенції з цільовим призначенням; 

прискорить зростання інвестиційної привабливості регіонів (підвищення 

рейтингових показників), ураховуючи акцент на розвитку транспортної 

інфраструктури. 

5. Запропоновано проєктування моделі реінжинірингу державно-
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управлінського процесу «державного 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. Процес побудови реінжинірингу адміністративно-

управлінських процесів вказує на необхідність визначення функцій державних 

органів та їхньої спроможності щодо забезпечення процесів державної 

регуляторної діяльності у сфері ДПП. Пропозицію створення єдиного 

спеціалізованого органу у сфері ДПП (Агентства з розвитку ДПП) спрямовано 

на зосередження регуляторних функції в єдиному державному органі, 

мінімізацію термінів погоджувальних процедур, посилення відповідальності 

державного суб’єкта та спрощення роботи з приватним сектором. 

6. Подальший розвиток ДПП полягає в застосуванні принципів 

«належного врядування», парадигми Нового державного управління, поєднання 

інтересів на перетині різних секторів, методичному опрацюванні особливостей 

застосування ДПП в різних сферах, партнерстві, пов’язаному з наукомісткими 

кластерами, посиленні ролі ДПП 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. 

Проєкти ДПП, спрямовані на створення, реконструкцію, обслуговування 

та управління, органами державної влади та місцевого самоврядування 

пропонуються до упровадження на різноманітних локальних об’єктах, які 

підвищують якість життя, створюють зони відпочинку, формують імідж 

населеного пункту: паркових та зелених зонах населених пунктів; прилеглих 

водних об’єктах; відкритих майданчиках та закритих капітальних спорудах для 

дозвілля, спорту, відпочинку, рекреації. 

7. Застосування ДПП як інструменту регіонального розвитку може 
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посилюватися проєктами у сфері культури, науки, в агропромисловому 

комплексі та у промисловості (машинобудівна сфера). ДПП в системі 

електронного урядування має забезпечувати надання необхідної електронної 

державної послуги на основі інвестиційних ресурсів приватного партнера. 

Кластерний аналіз на основі показників, які характеризують економічний та 

інвестиційно-інноваційний розвиток, розвиток інфраструктури, фінансову 

самодостатність та розвиток підприємництва, доводить, що можна виділити три 

кластери регіонів України, охарактеризувавши їх різним ступенем забезпечення 

та можливості реалізовувати проєкти ДПП. За результатами зазначеного 

аналізу можемо дійти висновків про необхідність посилення напрямів, що 

впливають на відповідні показники в регіонах із низьким розвитком 

середовища, що формує розвиток ДПП (Волинська, Закарпатська, 

Миколаївська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська області). 

Перспективним напрямом є залучення сфери торгівлі (продаж продукції, 

супутніх товарів) до туристичних кластерів, що існують, і це 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 адміністративного механізмів.  

Підходи до системи розвитку ДПП, що існують, потребують перегляду на 

основі застосування методів стратегування, у яких широко використовуються: 

формування сценаріїв майбутнього, зміни у визначенні цілей, розширення 

комунікаційних можливостей стратегічних стейкхолдерів, шляхи подолання 

проблематики, що склалася, моніторинг. Інший підхід реалізує циклічну модель 

Дж. Бойда, що спирається на процеси спостереження, орієнтації, рішення та дії. 

Важливо у процесі реалізації політики розвитку ДПП – дотримувати основних 

підходів щодо забезпечення балансу інтересів партнерів; формувати 

інформаційно-комунікативну політику; гарантувати громадський контроль та 

підзвітність; здійснювати ефективне управління. Активізація фінансових 
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механізмів за рахунок розвитку боргових, пайових та інших фінансових 

інструментів створює можливості фінансування за допомогою їх проєктів ДПП. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведені 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 ДПП в 

умовах сучасних суспільних відносин. Договірні відносини державного та 

приватного партнерів 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 при реалізації стратегічних програм 

розвитку територій і відповідних сфер діяльності на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

Економічна природа відносин державного і приватного партнерів полягає в 

забезпеченні процесу створення товарів (послуг) і реалізації делегованих 

державним партнером приватному суб’єкту 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. Правова 

природа ДПП передбачає, зокрема, можливість органів державної влади та 

суб’єктів приватної форми власності реалізовувати функціонально-цільове 

поєднання наявних можливостей щодо спільної реалізації інфраструктурних 
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проєктів, враховуючи пріоритет державних потреб. Принцип імперативу 

соціальної корисності економічної політики щодо досягнення умов, що 

забезпечують високі соціальні стандарти, поєднано із задоволенням важливих 

суспільних потреб, у т. ч. це стосується й реалізації проєктів ДПП. 

2. Узагальнено основні принципи та моделі ДПП на основі аналізу 

світового досвіду. Основні принципи цього виду партнерства базуються на 

використанні категорій рівності, справедливості, прозорості, розподілу, 

урахуванні інтересів та ефективності. Враховуючи різноаспектні завдання, які 

необхідно вирішувати у процесі реалізації ДПП, підходи, що існують, можливо 

доповнити окремими принципами, на основі яких потрібно формулювати 

загальну концепцію розвитку ДПП: суспільна корисність, безпека, 

інноваційність, галузева особливість, інтегрованість, оптимальність механізмів 

регулювання. 

На основі світового досвіду можна виокремити особливості основних 

моделей реалізації проєктів ДПП, які 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, спираючися на особливості 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, шляхом комплексного механізму регулювання 

(з виокремленням функціональних механізмів: організаційного, 

адміністративного, економічного, правового), форм, методів, засобів, 

інструментів для досягнення суспільних і державних цілей та результатів. 

Механізм державного регулювання розвитку ДПП являє собою сукупність 

процесів, що забезпечують цілеспрямований вплив органів державної влади 
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(суб’єкта) на параметри об’єкта регулювання, що має на меті досягнення 

цільових показників розвитку сфери ДПП. Враховуючи прогалини процесу 

державного регулювання розвитку ДПП, що існують, 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 ДПП. 

4. Виділено та класифіковано ризики держави та приватного власника у 

проєктах щодо цього виду партнерства. У процесі реалізації проєктів ДПП є 

необхідним врахувати значну кількість ризиків, які 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 повинно 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. Цей 

вид партнерства 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 попри дії 
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держави в напрямі розвитку інвестиційної політики, заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності, упровадження політики регіонального розвитку, 

стимулювання підприємницької діяльності, розвиток соціальних спрямувань, 

реалізацію 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 цього виду партнерства; 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 та 

місцевому рівні, визначення їхніх функцій, повноважень та ступеня 

відповідальності; створення інституційних ДПП і розвиток кластерних форм 

співробітництва; оперативний контроль виконання зобов’язань сторонами 

ДПП. 

6. Виявлено умови розвитку системи ДПП в секторі безпеки та в системі 

міжмуніципального співробітництва в умовах децентралізації влади. Цей вид 

партнерських відносин 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, такі: забезпечення надійного доступу до інтернет-мережі; 

регулювання технічної безпеки та оброблення даних; проведення обміну 

інформацією щодо загроз і вразливостей; здійснення допомоги по вирішенню 

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 
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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 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, що 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 пенсійних фондів.  

Важливою є роль ДПП в упровадженні інноваційних підходів під час 
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реалізації інфраструктурних проєктів у сферах енергозбереження, 

альтернативних джерел енергії, науково-освітній сфері, секторі розвитку ІКТ. 

Ключовими напрямами удосконалення системи розвитку ДПП в Україні 

визначено: державне управління, економіку, регіональний розвиток, інновації, 

на основі чого можливо запроєктувати необхідні заходи з удосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку ДПП в Україні. 

8. Розроблено концептуальні підходи до державного регулювання 

розвитку організаційного механізму цього виду партнерства. 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 ІКТ, 

екологічної сфери, суспільної сфери; упровадження сучасних стандартів 

державного управління; реалізацію ефективних форм співпраці держави, 

бізнесу, громадянського суспільства; формування системи електронного 

урядування; стимулювання інноваційного розвитку економіки; розвиток 

людського капіталу; залучення інвестиційних ресурсів; забезпечення 

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 
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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 цього виду договірних відносин між 

державним і приватним партнерами в Україні враховують ключові напрями 

системи розвитку ДПП (державне управління, економіка, регіональний 

розвиток, інновації), що передбачає: внесення змін до законодавства у сфері 

ДПП та сферах, що впливають на розвиток ДПП; удосконалення нормативно-

методичного забезпечення сфери ДПП. Заходи комплексного підходу до 

розвитку цього виду партнерства 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, а також і 

взаємопов’язані функціональні блоки в системі державного регулювання ДПП. 

Реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів передбачає визначення 

функцій органів державної влади, розроблення структурних складових, 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 цього виду партнерства 

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 
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сформованих ОТГ, поєднання інтересів на перетині різних секторів 

(полісекторальне партнерство), створенні методичної бази відповідно до 

особливостей застосування ДПП у різних сферах, розвитку наукомістких 

галузей. Забезпечення дієвості договорних відносин державного і приватного 

партнерів передбачає процеси планування, організації, мотивації та контролю; 

визначення стратегічних цілей розвитку економічних та соціальних напрямів на 

основі використання ДПП; аналізу середовища, експертних досліджень. 

Застосування цього виду партнерства як інструменту регіонального 

розвитку може реалізовуватись у проєктах сфер культури, науки, освіти, 

агропромислового комплексу, туристичній галузі, машинобудівній сфері, у 

системі електронного урядування, у межах міжмуніципального партнерства та 

територіальних кластерних утвореннях. Кластерний аналіз виявив регіональні 

особливості спроможності успішної реалізації проєктів ДПП та певні 

прогалини щодо 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 цього виду партнерства повинна 

спиратися на використання: методів стратегування; циклічної моделі 

Дж. Бойда; формування механізмів державного регулювання; загальних 

підходів до політики розвитку ДПП (баланс інтересів партнерів, прозорість, 

комунікації, контроль та підзвітність, ефективне управління та надійність). 
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та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони : Постанова КМУ від 25 10.2017 р. 

№ 1106. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-

asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-

yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-

z-inshoyi-storoni (дата звернення: 22.02.2019). 

281. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-19 (дата звернення: 22.02.2019). 

282. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення 

умов для модернізації інфраструктури шляхом реалізації проектів на умовах 

державно-приватного партнерства, у тому числі концесії : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/%20Znphktei/2011_1/statti/pixnyak/pixnyak.htm
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проект Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_2?pf3516=8126&skl=9 (дата звернення: 22.02.2019). 

283. Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення бар’єрів 

для залучення іноземних інвестицій : Закон України від 23.05.2017 р. № 2058-

VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2058-19 (дата звернення: 

22.02.2019). 

284. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 

будівництва та експлуатації автомобільних доріг : Закон України від 27.02.2018 р. 

№ 2304-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2304-19. (дата звернення: 

22.02.2019). 

285. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 

28.12.2014 р. № 71-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19. (дата 

звернення: 22.02.2019). 

286. Про внутрішній водний транспорт : проект Закону України № 2475а 

від 04.08.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?pf3511=56230 (дата звернення: 12.07.2018). 

287. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 

01.07.2010 р. № 2404-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата 

звернення: 11.04.2018). 

288. Про державну допомогу суб’єктам господарювання : Закон України 

від 01.07.2014 р. № 1555-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18 

(дата звернення: 22.02.2019). 

289. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України 

від 05.02.2015 р. № 157-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

(дата звернення: 22.02.2019). 

290. Про загальні керівні принципи економічних політик держав-членів та 

Співтовариства : рекомендація Ради 2002/549/ЄС від 21.06.2002 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_967. (дата звернення : 22.02.2019) 

291. Про залізничний транспорт України : проект Закону України № 7316 
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від 17.11.2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?pf3511=62929 (дата звернення : 22.02.2019). 

292. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 

01.07.2010 р. № 2411-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 (дата 

звернення: 22.02.2019). 

293. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 

05.02.2015 р. № 156-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата 

звернення: 22.02.2019). 

294. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. 

№ 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата 

звернення: 22.02.2019). 

295. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві : Постанова КМУ від 01.08.2005 р. № 668. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF (дата звернення: 

22.02.2019). 

296. Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов`язаних з 

державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління 

ними : Постанова КМУ від 16.02.2011 р. № 232. URL: http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF (дата звернення: 22.02.2019). 

297. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення 

планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними 

призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на 

відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що 

настають за плановим : наказ Мінекономрозвитку від 25.07.2012 р. № 869. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0869731-12 (дата звернення: 22.02.2019). 

298. Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик 

якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у 

методології рейтингу «Ведення бізнесу» : розпорядження КМУ від 

16.12.2015 р. № 1406. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-
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%D1%80 (дата звернення: 22.02.2019). 

299. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України : 

Постанова КМУ від 29.09.2019 р. № 849. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919 (дата 

звернення: 28.11.2019). 

300. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру 

інвестиційних проектів : Постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1062. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2017-%D0%BF (дата звернення: 

22.02.2019). 

301. Про затвердження Порядку повідомної реєстрації укладених 

договорів концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають 

у державній власності, Порядку взяття на облік укладених договорів оренди 

об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній 

власності : наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

від 18.11.2014 р. № 811. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1525-14 (дата 

звернення: 22.02.2019). 

302. Про затвердження Порядку проведення повідомної реєстрації 

укладених договорів оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, 

теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності : 

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 53. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0344-12 (дата звернення: 22.02.2019). 

303. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної 

діяльності в Україні : Постанова КМУ від 02.02.2011 р. № 389. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF (дата звернення: 

22.02.2019). 

304. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду 

до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік : розпорядження КМУ 

від 03.04.2017 р. № 275-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-

%D1%80 (дата звернення: 22.02.2019). 
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305. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. 

№ 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення: 

22.02.2019). 

306. Проект Національної транспортної стратегії України на період до 

2030 року. URL: https://mtu.gov.ua/projects/115/ (дата звернення: 22.02.2019). 

307. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 р. 

№ 794-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2591-17 (дата звернення: 

22.02.2019). 

308. Про концесії : Закон України від 16.07.1999 р. № 997-XIV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-14 (дата звернення: 11.04.2018). 

309. Про концесію : Закон України від 03.10.2019 р. № 155-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20/sp:info- (дата звернення: 28.11.2019). 

310. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг : 

Закон України від 14.12.1999 р. № 1286-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1286-14 (дата звернення: 22.02.2019). 

311. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80/page (дата звернення: 22.02.2019). 

312. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. 

№ 2469-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 

22.02.2019). 

313. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 (дата звернення: 22.02.2019). 

314. Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 

10.04.1992 р. № 2269-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-12. 

(дата звернення: 22.02.2019). 

315. Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного 

комплексу, що перебувають у державній власності : Закон України від 
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08.07.2011 р. № 3687-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-17 (дата 

звернення: 11.04.2018).  

316. Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у 

комунальній власності : Закон України від 21.10.2010 р. № 2624-VI. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2624-17 (дата звернення: 11.04.2018).  

317. Про прийняття концепції розвитку державно-приватного партнерства 

в Україні на 2013–2018 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 

14.08.2013 № 739-р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-р (дата 

звернення: 22.02.2019). 

318. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова 

Верховної Ради України від 11.12.2014 р. № 26-VIII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/26-19 (дата звернення: 22.02.2019). 

319. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова 

Верховної Ради України від 14.04.2016 р. № 1099-VIII. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1099-19#n7 (дата звернення: 22.02.2019). 

320. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 

16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2 
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Додаток Б 

Інформація щодо використання місцевими бюджетами субвенцій, 

отриманих із державного бюджету в розрізі окремих соціальних сфер станом 

на 01.10.2018 р., тис. грн 
Зведений 

бюджет 
Регіон 

Усього касові 

видатки 

У т. ч.: 

Освітня субвенція Медична субвенція 

Вінницька 9 109 372,2 1 998 916,3 1 809 344,3 

Волинська 6 468 946,3 1 657 138,7 1 170 721,2 

Дніпропетровська 15 085 946,4 3 083 847,9 3 747 193,7 

Донецька 8 719 983,5 1 559 029,9 2 205 388,6 

Житомирська 7 318 846,6 1 625 139,8 1 419 050,9 

Закарпатська 6 704 417,1 1 945 952,0 1 393 183,5 

Запорізька 8 487 527,7 1 870 497,9 2 113 039,7 

Івано-Франківська 8 459 234,0 2 041 955,1 1 619 222,9 

Київська 9 310 168,5 2 083 866,7 1 988 390,5 

Кіровоградська 5 298 075,7 1 153 463,3 1 139 045,7 

Луганська 3 359 842,6 649056,8 827260,6 

Львівська 13 686 045,5 3089047,2 2773807,7 

Миколаївська 5 341 038,9 1 286 419,2 1 345 130,0 

Одеська 9 330 432,8 2 518 821,2 2 645 281,1 

Полтавська 8 096 240,3 1 540 701,0 1 603 136,4 

Рівненська 7 218 842,2 1 914 668,0 1 287 476,2 

Сумська 6 539 567,7 1 108 098,8 1 310 256,7 

Тернопільська 6 235 103,2 1 415 097,7 1 189 686,0 

Харківська 12 382 059,1 2 337 862,9 3 023 578,6 

Херсонська 5 167 704,2 1 240 453,0 1 232 320,4 

Хмельницька 7 368 434,2 1 606 212,1 1 465 281,2 

Черкаська 7 147 074,0 1 409 501,0 1 413 495,1 

Чернівецька 4836154,3 1 158 409,7 1 004 716,7 

Чернігівська 6115275,9 1 155 847,1 1 177 073,6 

м. Київ 11 607 203,9 2 163 062,6 3 219 473,4 

Разом 199 393 536,7 43 613 065,8 44 122 554,8 

Джерело: складене автором за [182]. 



471 
Додаток В 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України (2014–2018 рр.), млн дол. США [91] 
01.01.2014 р. 01.01.2015 р. 01.01.2016 р. 01.01.2017 р. 01.01.2018 р. На 31.12.2018 р. 

Усього з країн ЄС 41032,8 29308,0 24982,8 23425,7 24145,2 24742,7 
Австрiя 2314,0 1351,5 1152,6 1099,9 1038,8 1005,6 
Бельгiя 66,0 104,2 96,8 99,3 103,9 108,2 
Болгарiя 26,3 22,0 32,1 38,4 39,9 43,5 
Велика Британія 2768,2 2146,2 1785,2 1947,0 1944,4 1955,9 
Грецiя 268,3 54,3 41,8 44,3 43,0 61,8 
Данiя 173,5 149,3 138,8 137,6 153,6 161,0 
Естонiя 180,4 240,3 243,3 222,1 235,0 240,0 
Iрландiя 70,1 71,5 72,9 42,8 48,4 48,9 
Iспанiя 69,0 64,9 56,1 59,0 63,5 61,4 
Iталiя 584,6 207,8 216,4 196,7 201,6 249,6 
Латвiя 84,6 62,6 49,0 40,0 38,2 41,2 
Литва 346,4 188,2 137,1 121,7 124,6 140,9 
Люксембург 555,8 398,8 363,9 660,1 515,8 526,1 
Мальта 38,2 47,0 46,0 56,9 59,3 48,1 
Нiдерланди 9007,5 6887,3 6090,3 6028,4 6 395,0 7060,9 
Нiмеччина 2908,4 2110,6 1604,9 1564,2 1682,9 1668,2 
Польща 819,8 708,0 679,4 509,1 571,3 593,9 
Португалiя 15,8 7,6 5,5 3,2 4,3 4,5 
Румунiя 24,9 25,3 20,2 19,3 20,1 25,9 
Словаччина 99,7 74,2 72,2 71,1 74,9 74,3 
Словенiя 36,4 24,7 19,5 18,7 20,1 20,8 
Угорщина 685,9 466,4 333,7 498,1 511,1 500,1 
Фiнляндiя 118,2 103,1 89,8 110,2 131,0 129,3 
Францiя 1520,5 1341,9 1299,1 615,6 723,4 636,0 
Хорватiя 2,7 2,4 1,4 1,6 1,3 1,3 
Чехія 82,9 112,6 106,2 106,3 115,8 114,0 
Швецiя 439,3 363,7 334,0 328,8 351,2 341,8 
Кiпр 17725,6 11971,6 9894,8 8785,5 8932,7 8879,5 
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Додаток Г 

Рейтинги інвестиційної ефективності областей України в І кварталі 2018 р. 

порівняно з IV кварталом 2017 р. [283] 

Рівень 

рейтингу 
Область 

Кількість 

набраних 

балів (1-й 

квартал 

2018 р.) 

Місце в 

рейтингу 

(1-й 

квартал 

2018 р.) 

Кількість 

набраних 

балів (4-й 

квартал 

2017 р.) 

Зміна 

місця в 

рейтингу 

за квартал 

ineА, 

максимальний 

(понад 200 

балів) 

Дніпропетровська 236 1 201 +2 

Волинська 218 2 175 +6 

Львівська 208 3 178 +4 

Київська 203 4 193 0 

Закарпатська 202 5 144 +10 

ineB, високий 

(181- 200 

балів) 

Івано-Франківська 190 6 157 +5 

Харківська 190 7 204 -5 

Полтавська 185 8 225 -7 

Вінницька 181 9 183 -3 

ineC, вище 

середнього 

(161–180 балів) 

Одеська 165 10 187 -5 

Запорізька 161 11 165 -1 

ineD, середній 

(141–160 балів) 

Черкаська 159 12 141 +3 

Миколаївська 158 13 126 +7 

Житомирська 151 14 138 +3 

ineE, нижче 

середнього 

(121–140 балів) 

Рівненська 140 15 147 -2 

Тернопільська 132 16 135 +2 

Чернігівська 128 17 150 -5 

Кіровоградська 122 18 145 -4 

ineF, низький 

(101–120 балів) 

Херсонська 120 19 175 -10 

Хмельницька 111 20 131 -1 

Чернівецька 110 21 117 +1 

ineG, 

мінімальний 

(менше 101) 

Сумська 72 22 125 -1 



Додаток Д 

Заходи комплексного підходу до розвитку ДПП відповідно до ключових напрямів удосконалення системи розвитку 
ДПП в Україні з урахуванням механізмів та функцій державного регулювання 

Завдання, які необхідно вирішити органам державної влади 

Механізми державного 
регулювання 

Функції 
державного 

регулювання 

П
ра

во
ві

 

Ек
он

ом
іч

ні
 

О
рг

ан
із

ац
і

йн
і 

Ін
фо

рм
ац

і
йн

і 
Ін

ст
ит

уц
ій

ні
 

П
ла

ну
ва

ан
ня

 
О

рг
ан

із
ац

і
я 

М
от

ив
ац

ія
 

К
он

тр
ол

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Державне управління 

1. Визначення повноважень органів виконавчої влади (префектур), органів
місцевого самоврядування, визначення системи адміністративно-територіального 
устрою України + + + + + 
2. Завершення нормативно-правового врегулювання реформи адміністративно-
територіального устрою та децентралізації + + + + + + 
3. Окреслення бачення розвитку України в довгостроковому періоді та узгодження
зі встановленими цілями секторальних та регіональних стратегій + + + + 
4. Визначення функцій державного управління щодо реалізації можливості
визначення середньо- та довгострокових пріоритетів + + + + 
5. Упровадження комплексного підходу до розвитку партнерства держави та
приватного сектору, делегування державою окремих повноважень приватним 
суб’єктам, залучення інвестицій, розбудова інфраструктури, забезпечення 
населення якісними послугами + + + + + + + + + 
6. Можливість використання земельних ділянок ОТГ + +    + +  + 

Економіка 
7. Забезпечення збалансованого розвитку суспільства з адаптацією до світових
трендів, структурна зміна економіки (з використанням у т. ч. ДПП) + + + + + 
8. Забезпечення державної політики розвитку кластерних підходів в економіці,
реалізація проектів ДПП на основі кластерів + + + + + + 
9. Посилення можливостей реалізації важливих інфраструктурних проектів за
рахунок ДПП (концесій) 

+ + + + + + 
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Закінчення дод. Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Упорядкування єдиної системи обліку проектів ДПП та моніторинг + + + + + + 
Регіональний розвиток 

12. Зменшення регіональних дисбалансів, підвищення конкурентоспроможності
регіонів (у т. ч. за рахунок використання ДПП) + + +  + + + 
13. Уточнення суб’єктного складу у сфері реалізації регіональної політики + + + + + + + 
14. Механізми та умови надання кластерам державної підтримки; сприяння у
реалізації конкурентоспроможних проектів регіональних кластерів + + + + + 

Інновації 
15. Реалізація інноваційного розвитку з використанням ДПП + + + + + + + 
16. Забезпечення розвитку високотехнологічних галузей з використанням ДПП + + + + + + 
17. Забезпечення розроблення заходів економічної політики держави в
інноваційній сфері з урахуванням поточних тенденцій та викликів + + + + + + 
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Додаток Е 

Загальні стратегічні підходи щодо досягнення цілей розвитку ДПП в Україні 

Створення інституційного середовища для ефективного державного регулювання розвитку ДПП, що дозволить забезпечити створення 
інфраструктурних об’єктів та надання якісних суспільних послуг 

Усунення структурних 
обмежень економічного 

зростання 

Підвищення 
конкурентоспроможності 

держави та регіонів 

Підвищення якості життя 
населення, розвиток ринку 

праці та створення 
додаткових робочих місць 

 

Рівень зростання ВВП. 
Рівень інфляції. 
Зменшення державного 
боргу. 
Обсяг прямих іноземних 
інвестицій. 
Всесвітні показники 
управління (WGI) 

Глобальний індекс 
інновації. 
Індекс глобальної 
конкурентоспроможності.  
Кількість реалізованих 
проектів ДПП. 
Індекс Infrascope 
показників у сфері 
реалізації ДПП 

Індекс людського капіталу. 
Рівень безробіття. 
Індекс добробуту. 
Кількість нових робочих 
місць. 
Індекс соціального прогресу. 
Індекс людського розвитку 

Рейтинг «Ведення бізнесу» 
(Doing Business). 
Індекс економічної свободи. 
Індекс легкості ведення 
бізнесу . 
Індекс глобальної 
конкурентоспроможності . 
Показник індексу корупції 

Суб’єкти 
державної 
влади, які 

забезпечують 
виконання 

завдань 

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 

сільського господарства 
України. 

Міністерство 
інфраструктури 

України. 
Фонд державного майна 

України 

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 

сільського господарства 
України. 

Міністерство розвитку 
громад та територій 

України. 
Міністерство 

інфраструктури України 

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 

сільського господарства 
України. 

Міністерство соціальної 
політики України. 

Міністерство охорони 
здоров’я України. 

Міністерство освіти України 

Головні 
завдання 

Міністерство енергетики та 
захисту довкілля України. 

Державне агентство з 
водних ресурсів. 

Державне агентство лісових 
ресурсів. 

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження 

Набір 
індикаторів 
досягнення 
реалізації 
завдань 

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 

сільського господарства 
України. 

Міністерство цифрової 
трансформації України. 

Антимонопольний комітет 
України. 

Державна регуляторна 
служба України 

Інструментарій 
забезпечення 

реалізації 
завдань 

Стратегічна 
мета розвитку 

ДПП 

Банківські установи 
Пенсійний фонд 

Зарубіжні фінансові 
інституції 

Державні стратегічні 
документи, державні 
програми, регіональні 
стратегії та програми 

Інноваційні таіндустріальні 
парки, технопарки 

Кластерні утворення 

Розвиток конкурентного 
середовища та 

підприємницької діяльності 

Забезпечення сприятливого 
екологічного середовища та 
розвиток енергозбереження 

Індекс результативності 
екологічної діяльності. 
Глобальний рейтинг 
енергоефективності. 
Упровадження 
альтернативних джерел 
енергії. 
Рівень екологічної безпеки 

Загальнометодична допомога 
зарубіжних інститутів 

розвитку ДПП 

Асоціації регіонального 
розвитку 

Агенція з підтримки ДПП 
Проектний офіс з розвитку 

ДПП 
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Додаток Ж 

Модель реалізації стратегічного планування розвитку ДПП відповідно до сфер діяльності 

Підвищення якості життя 
населення 

Інфраструктурний 
розвиток Сталий розвиток Регіональний 

розвиток 

Стратегічні 
документи, 

реалізація яких 
можлива з 

використанням 
моделей ДПП 

Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р. 
Національна стратегія 

побудови нової системи 
охорони здоров’я в Україні 

на період 2015 –2025 рр. 
(проєкт). 

Державна стратегія 
регіонального розвитку до 

2027 р. (проєкт) 

Національна 
транспортна стратегія 
України на період до 

2030 р. 
Стратегії сталої 

логістики (проєкт) 

Соціальна інфраструктура Транспортна 
інфраструктура Інженерна інфраструктура Виробнича інфраструктура Туристично-рекреаційна 

інфраструктура 

Людський капітал Інвестиції Технології Ефективність Безпека 

Напрями 

Стратегія розвитку 
житлово-комунального 
господарства (проект) 
Енергетична стратегія 

України на період до 2030 р. 
Нова енергетична стратегія 
України до 2035 р. (проект) 

Державна стратегія 
регіонального розвитку до 

2027 р. (проєкт) 

Стратегія інноваційного 
розвитку (проект). 
Стратегія розвитку 

високотехнологічних галузей 
(проект). 

Стратегія розвитку 
промислового комплексу 

України на період до 2025 р. 
(проєкт). 

Стратегія розвитку сільського 
господарства на 2015–2020 рр. 

Стратегія розвитку 
туризму та курортів до 

2026 р. 
Державна стратегія 

регіонального розвитку 
до 2027 р. (проєкт) 

Сфери 
діяльності 

Осві
та 

Охорон
а 

здоров’
я 

Трансп
ортні 

мережі 

Логіст
ичне 

забезп
ечення 

ЖКГ 
Енерге
тичні 

мережі 

Машин
о-

будува
ння 

Сільсь
ке 

господ
арство 

Рекре
ація 

Тури
зм 

Ефективне державне 
регулювання 

Цільові 
орієнтири 

Потреби 
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Додаток К 

Показники «Економічна ефективність» [239] 

Регіон 

Індекс 
промислової 

продукції, 
відсотки до 

попереднього 
року, % 

Обсяг реалізованої 
промислової 
продукції у 

розрахунку на одну 
особу населення, грн 

Індекс будівельної 
продукції 

будівництва, 
відсотків до 

попереднього року, 
% 

Обсяг виконаних 
будівельних робіт у 
розрахунку на одну 

особу населення, грн 

Індекс 
споживч
их цін, 

% 

Валовий регіональний 
продукт (у фактичних 
цінах) у розрахунку на 
одну особу населення, 

грн 

Вінницька 108,2 42344, 113,3 1971,1 113,0 46615 
Волинська 105,7 26066,9 99,0 1430,2 114,6 34310 
Дніпропетровсь
ка 

100,1 129351,1 136,7 3009,4 112,8 75396 

Житомирська 109,5 30061,9 142,4 1246,3 113,0 38520 
Закарпатська 100,3 16540,8 150,7 1081,0 113,9 25727 
Запорізька 106,2 108484,8 132,7 1492,1 114,1 59729 
Івано-
Франківська 

112,0 34320,4 134,4 1668,9 113,7 37220 

Київська 110,3 54070,3 122,3 3332,5 113,8 74216 
Кіровоградська 105,5 26501,9 166,5 1628,5 113,8 47469 
Львівська 106,0 32344, 111,9 2478,8 113,0 45319 
Миколаївська 101,5 44525,0 116,5 2290,8 113,5 50091 
Одеська 112,2 22390,1 149,3 4737,2 114,6 50159 
Полтавська 98,9 111894,9 119,4 4037,0 113,1 81145 
Рівненська 109,3 29596, 114,4 1347,6 115,0 33958 
Сумська 101,7 35923,7 98,2 1148,0 113,6 41741 
Тернопільська 108,5 18451,2 103,1 1494,0 113,3 29247 
Харківська 106,1 61762,0 122,9 3748,5 113,8 57150 
Херсонська 103,2 24737,9 134,6 961,0 114,4 36585 
Хмельницька 101,6 29448,6 127,2 1796,4 113,8 37881 
Черкаська 99,1 47191,7 108,9 1059,7 114,6 48025 
Чернівецька 106,7 11499,0 109,1 1405,4 112,4 23365 
Чернігівська 96,5 27698,4 130,0 931,7 113,9 41726 
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Продовження дод.К 

Показники «Інвестиційно-інноваційний розвиток» [144; 145; 239; 342] 

Регіон 

Індекс 
капітальних 
інвестицій, 
відсотки до 

попереднього 
року,% 

Капітальні 
інвестиції 

(у 
фактичних 

цінах), 
млрд грн 

Темп зростання 
(зменшення) обсягу 
прямих іноземних 

інвестицій 
(акціонерного 

капіталу), відсотки 
до обсягу на 

початок року, % 

Обсяг прямих 
іноземних інвестицій 
у розрахунку на одну 

особу населення 
нагромаджуваним 

підсумком з початку 
інвестування, дол. 

США 

Частка 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 

загальному обсязі 
реалізованої 
промислової 
продукції % 

Інтегральний 
індекс динаміки 

розвитку 
інфраструктури, 

2017 р. 

Інтегральна 
оцінка 

регіонального 
людського 
розвитку, 

2016 р.  

Вінницька 140,0 11,7 113,0 129,1 0,6 1,09005 3,8262 
Волинська 105,5 7,0 106,4 255,9 2,2 1,0846 3,8700 
Дніпропетровська 128,9 42,9 109,3 1182,2 0,4 1,0723 3,8279 
Житомирська 129,3 7,7 106,3 186,0  1,8 1,14059 3,5656 
Закарпатська 132,4 5,6 103,6 261,5 4,6 1,01799 4,2995 
Запорізька 147,4 15,9 106,6 529,2 2,7 1,05312 3,8499 
Івано-
Франківська 132,1 9,7 109,9 

660,3 1,3 
1,00291 4,3968 

Київська 94,1 34,5 103,2 900,2 0,8 1,05103 3,8229 
Кіровоградська 110,5 7,3 116,0 71,6 2,3 1,242831 3,6333 
Львівська 126,0 24,1 106,9 472,5 1,9 1,05797 4,1922 
Миколаївська 108,2 11,2 98,0 182,8 0,3 1,1067 3,8647 
Одеська 128,8 22,3 102,5 574,3 1,2 0,97895 3,8017 
Полтавська 133,8 15,9 104,6 742,7 1,9 1,0954 3,8509 
Рівненська 134,6 6,1 106,2 145,9 0,4 1,05899 3,6738 
Сумська 119,5 6,9 98,3 170,2 7,1 1,0449 3,8151 
Тернопільська 142,3 7,2 93,5 42,8 2,8 1,2276 3,9584 
Харківська 111,6 19,4 103,0 245,4 3,4 1,1191 4,0752 
Херсонська 150,7 7,4 107,7 206,6 1,4 1,1169 3,6267 
Хмельницька 111,6 10,5 108,8 134,7 0,7 1,0410 3,6694 
Черкаська 118,7 8,1 101,0 276,4  0,7 1,13483 3,7325 
Чернівецька 106,4 3,0 101,0 63,8  2,4 1,1487 4,3624 
Чернігівська 134,8 7,4 178,0 422,0 0,5 1,1259 3,6475 
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Закінчення дод. К 

Показники «Фінансова самодостатність і розвиток підприємництва» [239] 

Регіон 

Темп зростання 
(зменшення) доходів 
місцевих бюджетів 
(без трансфертів), 
відсотки до 
попереднього року, % 

Доходи 
місцевих 
бюджетів (без 
трансфертів) у 
розрахунку на 
одиницю 
населення 

Капітальні видатки 
місцевих бюджетів (без 
трансфертів з 
державного бюджету) 
у розрахунку на одну 
особу населення  

Кількість суб’єктів 
середнього 
підприємництва у 
розрахунку на 
10 тис. осіб 
населення 

Частка обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) 
суб’єктів середнього 
підприємництва (у загальному 
обсязі реалізованої продукції 
суб’єктами господарювання), 
% 

Вінницька 142,4 4,5 1,6 3,1 37,4 
Волинська 158,7 4,2 0,8 3,0 54,1 
Дніпропетровська 131,1 6,8 2,0 3,8 26,0 
Житомирська 143,9 4,2 0,8 3,1 46,8 
Закарпатська 150,0 3,4 0,8 2,1 47,7 
Запорізька 125,3 5,8 1,4 3,4 26,2 
Івано-
Франківська 139,4 3,4 

1,1 2,2 44,9 

Київська 154,3 7,4 2,1 5,5 36,4 
Кіровоградська 140,0 4,7 0,8 3,6 49,2 
Львівська 134,6 5,0 1,5 1,0 31,0 
Миколаївська 136,2 4,7 1,0 2,9 35,0 
Одеська 150,6 6,3 2,5 3,4 39,8 
Полтавська 133,9 5,9 2,1 3,9 38,8 
Рівненська 147,8 3,6 0,9 2,5 48,9 
Сумська 143,1 4,8 1,0 3,3 49,5 
Тернопільська 144,4 3,2 0,6 2,3 53,2 
Харківська 137,1 5,2 1,7 4,2 47,4 
Херсонська 137,3 3,8 0,7 2,8 43,0 
Хмельницька 142,5 4,1 0,9 2,8 46,2 
Черкаська 138,4 4,7 1,1 3,7 40,5 
Чернівецька 123,8 3,2 0,8 1,8 37,3 
Чернігівська 140,6 4,5 1,0 3,3 45,6 
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	Джерело: побудоване автором на основі [519; 562]
	За дослідженням Американської торговельної палати в Україні, найважливішими чинниками сучасної вітчизняної інвестиційної привабливості визначено [252]: низький рівень корупції (79,8 %); прозору та чітку нормативно-законодавчу базу (70,2 %); політичну ...
	За результатами опитування іноземних інвесторів, що було проведене Dragon Capital, Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) та Центром економічної стратегії (ЦЕС) в 2018 р., щодо проблем, які стоять на заваді надходженню іноземного капіталу в Україну, рес...
	Рис. 3.5. Динаміка Індексу інвестиційної привабливості України [139]
	Одним з основних чинників, що впливають на стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної активності у процесі реалізації проєктів ДПП, є сприятливе податкове середовище. За дослідженням Європейської Бізнес Асоціації експерти Податкового ком...
	Рис. 3.6. Динаміка Податкового індексу [20]
	Рис. 3.11. Динаміка зміни обсягів міжбюджетних трансфертів та доходів місцевих бюджетів (%) за 2012–2017 рр.
	Рис. 3.12. Структура видатків державних органів субнаціонального рівня за сферами (класифікація функцій органів державного управління (COFOG))
	Джерело: побудоване автором на основі [45; 133; 568].
	Механізмом планування та управління місцевим розвитком є місцеві цільові програми (територіальні та галузеві стратегії розвитку), особливістю яких є можливість планування відповідних видатків місцевих бюджетів та залучення додаткового фінансування (ці...
	Таблиця 4.1
	Питома вага капітальних видатків державного бюджету в загальних видатках та у ВВП у 2016 р.
	Рис. 4.4. Державні та сукупні інвестиції в Україні (% від ВВП)
	Джерело: побудоване автором на основі [133; 578]
	Розроблення законодавчих актів, що передбачають стратегічний характер розвитку відповідної сфери, вимагає врахування сучасних соціально-економічних трендів, підходів до формування економічної політики, які можуть виявляти свій вплив в середньострокові...
	Відповідно до проведеного аналізу сутності ДПП, його особливостей, стану розвитку та основних індикаторів, що характеризують українське середовище функціонування партнерства держави та бізнесу, інституційного, правового, економічного, суспільного стан...
	Спираючися на економічні особливості конвергенції різних форм власності, синергічний ефект поєднання приватних та державних інтересів у процесі виконання проєктів ДПП, що дає можливість досягнути суспільних цілей та цілей соціально-економічного розвит...
	В інфраструктурній сфері зростає вартість користування інфраструктурними об’єктами з боку споживачів. Державні органи стикаються з провалами в суспільній інфраструктурі, і вимушені, з метою подолання стану, що існує, залучати значні державні інвестиці...
	Слід врахувати і закономірності розвитку глобалізації початку нинішнього століття, як-от:
	- відбувається формування світового виробництва шляхом домінування транснаціональних корпорацій на основі міждержавних зв’язків, договорів та кластерних утворень;
	- зростає товарообмін наукомісткими, високотехнологічними товарами, авторськими правами, ліцензіями, ноу-хау тощо між країнами світу;
	- зростає питома вага послуг (фінансових, страхових, інтелектуальних, інформаційних, креативних тощо) у структурі міжнародної торгівлі;
	- відбуваються якісні перетворення у фінансовій сфері, в основі яких – розширення пропозиції фінансових послуг, їхня синергія з діяльністю корпоративного та некорпоративного секторів, сектору загальнодержавного управління, служб, що обслуговують домаш...
	- процеси урбанізації та міграційні рухи;
	- процеси інформатизації суспільства та розвиток високотехнологічних сфер, формування економіки знань;
	- проблематика забезпеченості продовольством та природними ресурсами;
	- зростання на основі стійкого розвитку;
	- регіоналізація та децентралізація управління;
	- скорочення державного макроекономічного регулювання;
	- поява нових суб’єктів економіки на регіональних ринках [92, с. 41–42].
	Основними проблемами та обмеженнями розвитку сфери ДПП можна визначити:
	- відсутність державного стратегічного документа з орієнтованим на цілі підходом до планування та розвитку сфери розбудови інфраструктурних об’єктів шляхом ДПП;
	- недостатня розробленість нормативно-правових та методичних актів, що унормовують сферу ДПП, неврегульованість чинної законодавчої бази;
	- відсутність спеціалізованого органу в системі управління сферою ДПП на рівні держави та моделей на регіональному та місцевому рівнях;
	- нерозвиненість бюджетного та фінансового інструментарію для ефективного здійснення проєктів ДПП;
	- недостатній досвід реалізації проєктів ДПП як на державному рівні, так і з боку приватних суб’єктів.
	Чинники, що спонукають до розроблення стратегічного документа, що визначає розвиток ДПП в Україні, є такими:
	- інфраструктурний розвиток посилює конкурентоспроможність країни та можливість зростання економіки;
	- зі створенням необхідної інфраструктури відбувається зменшення бюджетного навантаження;
	- існує необхідність посилення державної мотивації та гарантій бізнесу для участі в реалізації інфраструктурних соціально важливих проєктів (сфера освіти, охорона здоров’я, житлово-комунальне господарство та ін.);
	- існують значний ступінь зносу основних фондів інфраструктурних об’єктів, моральна застарілість та інфраструктурні прогалини, нестача базової інфраструктури.
	Враховуючи вектор європейської інтеграції на основі економічної модернізації, посилення інвестиційної привабливості, інноваційного розвитку, упровадження інструментів демократизації, що віддзеркалено в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторон...
	В основі економічної політики ЄС знаходиться підвищення благополуччя громадян, що передбачає забезпечення збалансованості та стійкості в розширенні економічної діяльності. Економічні реформи повинні акцентуватися на таких напрямах: убезпечення та зміц...
	Програма «Європа-2020» [503] висуває взаємодоповнювані пріоритети: інтелектуальне зростання (розвиток економіки, заснованої на знаннях і інноваціях); стійке зростання (просування ресурсної ефективності, зеленої і конкурентоспроможної економіки); інклю...
	Важливість створення економічних, правових, адміністративних, інституціональних механізмів державного регулювання, що сприяють всебічному розвитку ДПП, визначена: зовнішніми (глобальними) та внутрішніми (соціальними) викликами та потребами; необхідніс...
	Держава поступово здійснює відповідні заходи для врахування європейських орієнтирів розвитку країни та створення необхідних умов для стимулювання реалізації проєктів ДПП, хоча такі намагання ще не зовсім послідовні. Наприклад, стратегічний документ «Ш...
	Стратегічні напрями, які необхідно розвивати та регулювати в середньостроковій перспективі в Україні за рахунок упровадження механізмів ДПП, можна визначити в межах політики сталого розвитку: створення ефективної системи державного управління та реалі...
	Необхідність розроблення Стратегії розвитку ДПП в Україні як інструменту державного регулювання економічних процесів полягає в такому: сучасна модернізація системи державного управління, процеси децентралізації, потреби в інноваційних підходах до орга...
	Таблиця 5.1
	Стратегічні цілі та інструменти досягнення їх в середньостроковій перспективі
	Джерело: розроблене автором.
	Беручи до уваги тенденції в системі державного управління, ґрунтуючися на встановлених орієнтирах державних стратегій, що існують, чинних законодавчих актах та суспільних потребах, як необхідний елемент у системі державних функцій щодо вибору пріорите...
	Стратегію необхідно розробляти з урахуванням таких принципів:
	- планування на основі показників, визначених суб’єктами державної влади;
	- наукова обґрунтованість на основі досліджень відповідно до сфери прогнозування та стратегічного планування;
	- відкритість на основі оприлюднення інформації про стратегічні та тактичні цілі, заходи та поточну діяльність;
	- результативність, що полягає в досягненні соціально-економічних цілей розвитку;
	- задоволення загальнодержавних та суспільних інтересів, що полягає в потребі реалізації загальнодержавного соціально-економічного спрямування;
	- рівність прав та законних інтересів органів державної влади і суб’єктів господарювання приватної форми власності;
	- розподіл, що передбачає визначення відповідальності, ризиків, витрат та вигід між партнерами;
	- досягнення ефективності на основі залежності між використанням наявних ресурсів та очікуваними результатами;
	- збалансованість, що встановлює розподіл обов’язків, гарантій, ризиків і доходів між партнерами у процесі реалізації проєктів ДПП.
	Метою Стратегії розвитку ДПП в Україні є створення інституційного середовища для ефективного здійснення повноважень, взаємодії та узгодження інтересів органів державної влади, місцевого самоврядування, приватних суб’єктів та суб’єктів громадянського с...
	Партнерство державного и приватного секторів розглядається як складовий елемент системи державного регулювання, уявляється як спеціалізований інструмент соціально-економічного розвитку, що реалізується за допомогою максимізації переваг партнерів через...
	Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний бюджетний період) на плановий та д...
	Досягнення мети стратегії передбачає модернізацію комплексного формування інвестиційної, інноваційної, транспортної, безпекової, конкурентної, інфраструктурної, соціальної, промислової, економічної, податкової політики, політики у сфері житлово-комуна...
	Як основні цілі розвитку ДПП, на наш погляд, слід визначити:
	- розвиток інституційного середовища для забезпечення управлінських заходів щодо розвитку ДПП;
	- підвищення рівня конкурентоспроможності держави та регіонів;
	- створення цілісної системи державного регулювання процесу реалізації проєктів ДПП та взаємоузгодженого розподілу повноважень між органами державної влади в системі державного регулювання;
	- зменшення регіональних диспропорцій;
	- формування стратегічних і тактичних планів інфраструктурної розбудови, у т. ч. на регіональному рівні;
	- формування інвестиційної, інноваційної, фінансово-кредитної, податкової політики, спрямованої на розвиток ДПП;
	- удосконалення економічних та фінансових механізмів стимулювання розвитку ДПП;
	- розвиток конкурентного середовища та підприємницької діяльності;
	- посилення ефективної взаємодії держави, приватного сектору та громадянського суспільства;
	- покращання якості, доступності та різноманіття суспільних послуг;
	- створення сприятливого екологічного середовища;
	- сприяння трансферу технологій від приватних власників до сфери суспільного використання;
	- формування та вдосконалення нормативно-правових актів та методологічного інструментарію для упровадження інноваційних моделей ДПП;
	- забезпечення відкритості, прозорості та поінформованості заінтересованих сторін щодо процесів реалізації проєктів ДПП;
	- формування кадрового забезпечення в системі управління проєктами ДПП (на рівні державних та приватних партнерів) на основі розроблення відповідних освітніх програм навчання та підвищення кваліфікації.
	Розгляньмо детально стратегічні напрями розвитку ДПП. Формування дієвих функцій стратегічного планування розміщення та створення інфраструктурних проєктів загальнодержавного, регіонального та місцевого значення передбачає вивчення секторальної забезпе...
	На основі визначення необхідних управлінських функцій, враховуючи процеси децентралізації владних повноважень і повноважень центральних органів державної влади, є доцільним передбачити необхідність створення агентства з розвитку ДПП як органу, що здій...
	Поточними завданнями реалізації стратегічного документа слід визначити:
	- розроблення дієвого інструментарію для здійснення контрольних функцій моніторингу чинних договорів про ДПП та дотримання конкурсних процедур визначення приватного партнера;
	- запровадження сучасного інструментарію державного та територіального маркетингу з метою позиціонування регіонів, окремих територій, кластерних утворень та окремих проєктів ДПП;
	- створення прозорих, небюрократичних процедур надання дозволів, подання необхідної документації для участі у проєктах ДПП, запровадження електронних сервісів у сфері ДПП;
	- подальший розвиток різноманітних форм партнерства: інноваційні партнерства на базі освітніх та науково-дослідних установ; венчурні й інші фонди спільного державно-приватного інвестування; кластерні утворення (інноваційні поліси, парки, центри, турис...
	Законотворча діяльність передбачає роботу щодо вдосконалення нормативно-правового та методологічного забезпечення сфери ДПП, а саме:
	- розроблення на основі прийнятого нового Закону України «Про концесію» необхідних методичних матеріалів;
	- внесення необхідних змін до Закону України «Про державно-приватне партнерство» для впорядкування норм інших чинних законів із нормами зазначеного Закону з урахуванням секторальних стратегій, що існують;
	- розроблення та затвердження типових форм договорів відповідно до галузевої приналежності та моделей партнерства;
	- розроблення методики оцінювання ефективності інфраструктурних проєктів, що реалізуються шляхом ДПП з урахуванням сучасних підходів;
	- нормативне забезпечення узгодженої взаємодії державних органів влади, органів місцевого самоврядування, органів місцевих територіальних об’єднань та приватних суб’єктів у межах державного регулювання розвитку ДПП;
	- опрацювання на законодавчому рівні процедури створення суб’єкта, уповноваженого управляти сферою ДПП;
	- розроблення методичних документів щодо процесу підготовки та реалізації проєктів ДПП уповноваженими органами на регіональному та місцевому рівнях;
	- створення реєстру проєктів ДПП, відкрите оприлюднення інформації на державних порталах щодо перспективних проєктів, інформації щодо проведення конкурсних процедур, інформації про моніторинг проєктів, що реалізуються, відомості щодо якості надаваних ...
	- створення «Кодексу відносин» та врегулювання суперечливих ситуацій між партнерами – учасниками проєктів ДПП;
	- внесення змін до земельного законодавства щодо особливостей надання та використання земельних ділянок у процесі реалізації проєктів ДПП.
	Удосконалення економічних та фінансових механізмів стимулювання розвитку ДПП для посилення фінансової спроможності проєктів передбачає:
	- 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, ...
	- розвиток ринку цінних паперів, забезпечення валютних ризиків державним партнером;
	- стимулювання ринку приватних операторів, залучення інноваційних продуктів та розвиток конкуренції приватних партнерів у сфері ДПП;
	- забезпечення сталості податкового та іншого законодавства для убезпечення реалізації довгострокових проєктів ДПП;
	- формування системи фіскального стимулювання (податкового (пільги, податкові канікули) та ін.) у сфері ДПП на державному, регіональному і місцевому рівні;
	- удосконалення системи тарифного регулювання і фінансування важливих галузей суспільної інфраструктури для залучення приватного власника у відповідні галузі;
	- розширення галузевого використання проєктів ДПП у важливих галузях суспільної інфраструктури;
	- запровадження та фінансування системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері реалізації проєктів ДПП.
	Стратегія ДПП ініціюється органами державної влади, формується та узгоджується з регіональними, промисловими, інвестиційними, інфраструктурними, інноваційними та іншими державними стратегічними документами (рис. 5.2).
	Рис. 5.2. Процес розвитку ДПП
	Джерело: розроблене автором[194]
	Загальними стратегічними підходами із досягнення цілей розвитку ДПП в Україні повинно бути передбачено делегування відповідних завдань, що реалізують цільові орієнтири, уповноваженим органам державної влади. Інструментарій реалізації завдань має спира...
	У якості контрольних показників реалізації проєктів ДПП та реалізації стратегії розвитку ДПП можна визначити:
	- загальні позабюджетні інвестиції, залучені на реалізацію проєктів ДПП (відсоток залучених приватних інвестицій від загального обсягу фінансування);
	- проєкти ДПП (кількість укладених угод);
	- оцінку інституційної розвиненості у сфері ДПП: відбір ДПП (оцінка Світового банку), підготовка ДПП (оцінка Світового банку), вплив оподаткування на стимули до інвестування (Індекс глобальної конкурентоспроможності);
	- якість інфраструктури (Індекс глобальної конкурентоспроможності).
	За іншим підходом [504], для оцінювання державної спроможності щодо реалізації ДПП можливо використовувати базовий індекс, який містить такі компоненти: нормативно-правова база (складає 25 % від загального індексу); інституційна структура (20 %); опер...
	Підходи до стратегії враховують виклики (пов’язані з новими соціально-економічною, промисловою, інфраструктурною, інноваційною, екологічною, безпековою політиками), гнучку систему управління, фінансове стимулювання на основі контролю, упровадження нез...
	Таблиця 5.2
	Відбір, розроблення та реалізація проєктів ДПП
	Джерело: розроблене автором [194].
	Важливим аспектом є гармонізація та узгодження стратегічних законодавчих актів, а також визначення місця такого документа, як Стратегія розвитку ДПП в Україні, у системі документів стратегічного планування. Комплексний підхід до розвитку сфери ДПП пер...
	Було детально вивчено стратегічні документи, спрямовані на розвиток транспортної та енергетичної сфер, регіонального розвитку, аграрного комплексу, сектору безпеки та екологічної політики в Україні. За аналізом стратегій, що існують, пов’язаних з екон...
	В інших проаналізованих стратегічних документах посилання на механізми ДПП мають більш декларативний характер без уточнення секторальної специфіки використання цього виду партнерства, що в подальшому вимагає внесення відповідних змін щодо визначення к...
	Рис. 5.3. Зв’язок Стратегії розвитку ДПП в Україні з документами стратегічного планування (пунктирними лініями показано стратегічні документи, які потребують розроблення та прийняття)
	Джерело: розроблене автором[194]
	Формування підходів до розроблення стратегії розвитку ДПП передбачає: дослідження галузевих потреб у конкретних інфраструктурних об’єктах або проведення модернізації та реконструкції тих, що існують; аналіз інституційної спроможності реалізації проєкт...
	Рис. 5.4. Взаємозв’язок промислової й інвестиційної політики на основі інфраструктурного забезпечення господарських та соціальних сфер механізмами ДПП
	Джерело: розроблене автором із використанням [108]
	Важливим є на основі створеного агентства з розвитку ДПП, що може мати регіональні відділення, розпочати: безпосередню роботу щодо запровадження проєктів ДПП у пріоритетних сферах; надання консультацій (із залученням фахівців зарубіжних інституцій, пр...
	Поєднання державних галузевих політик із регіональною політикою, децентралізацією державних функцій та політикою у сфері розвитку ДПП; розроблення середньострокових галузевих політик та стратегічних законодавчих документів на основі прогнозування, пла...
	1. Для досягнення суспільних цілей та соціально-економічного розвитку країни необхідне поєднання приватних та державних інтересів у процесі здійснення проєктів ДПП, що можна вважати за перспективний напрям модернізації системи державного регулювання (...
	2. Державне регулювання розвитку ДПП зумовлює необхідність сформувати основні концептуальні підходи щодо розроблення Стратегії розвитку ДПП в Україні як інструменту державного регулювання економічних процесів. Концептуальна модель стратегічного розвит...
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