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 ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ  
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Автором досліджуються механізми впровадження державного інноваційного інвестування, 
аналізується нова форма підтримки державою найбільш перспективних і масштабних інвес-
тиційних проектів у рамках державно-приватного партнерства, пропонується створення 
інвестиційного фонду розвитку й Агентства інвестицій і розвитку Київської області, розро-
бляються напрями підвищення інвестиційної привабливості Київської області. 
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I. Вступ

0
 

Державно-приватне партнерство як ме-
ханізм залучення додаткових позабюджет-
них коштів для реалізації проектів вже не 
перше десятиліття працює в Європі та ін-
ших країнах світу. Світовий досвід підтвер-
джує реальність перспектив і економічну 
ефективність здійснення проектів на основі 
ДПП. 

Дев’яності роки ХХ ст. характеризували-
ся активним поширенням механізмів ДПП у 
світі, і насамперед, у країнах, що розвива-
лися на той час. Саме цей період дав по-
штовх для залучення приватного капіталу 
до інфраструктурних проектів, коли відкри-
лися ринки постсоціалістичних країн та ма-
лорозвинутих держав. У 132 країнах, що за 
кваліфікацією Світового банку відносилися 
до країн з малим чи середнім рівнем доходів 
населення, було запроваджено технології 
державно-приватного співробітництва, у 57 з 
них таке співробітництво було впроваджено 
більш ніж у трьох секторах економіки [3]. 

Маючи привабливі сторони, механізми 
ДПП удосконалювалися доволі швидкими 
темпами до кризи 1998 р. Криза досить си-
льно вплинула на економіку країн, що роз-
вивалися. Насамперед, вона обмежила мо-
жливості реалізації інфраструктурних проек-
тів і поставила під загрозу існування деякі з 
них. Але моделі ДПП показали більший су-
против кризі та виявилися більш захищени-
ми, ніж звичайні інвестиції в інфраструктуру. 
Це є важливим об’єктом дослідження цієї 
статті, адже, незважаючи на різні причини 
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криз 1998 та 2008 рр., рецесії однаково впли-
нули на реалізацію інфраструктурних проек-
тів [4]. 

В Україні відсутній інвестиційний фонд, 
який може бути принципово новим інстру-
ментом активної державної інвестиційної 
політики. З метою реалізації інвестиційних 
проектів необхідна розробка комплексної 
програми оптимізації отримання коштів з ін-
вестиційного фонду, а також відповідність 
проекту ряду вимог. 

Інвестиційний фонд у цей час є найбільш 
перспективним інструментом розвитку в 
Україні. Це, без жодного сумніву, значущий і 
успішний механізм залучення інвестицій, 
активної фінансової політики на основі ДПП. 

Питання необхідності модернізації ін-
фраструктурних галузей України розгляда-
лося в наукових працях багатьох учених і 
практиків. Так, вагомий внесок у досліджен-
ня проблем інфраструктури України зроби-
ли О. Бордун, Б. Данилишин, Б. Додонов, 
О. Никифорук, Є. Панченко, М. Погребняк, 
І. Розуптенко, М. Скринько, С. Сонько, П. Су-
голов, А. Ягода та ін. Серед іноземних авто-
рів питання залучення приватного капіталу 
до реалізації інфраструктурних проектів до-
сліджували у своїх працях В. Варнавський, 
А. Ізагіре, Д. Кайрукі, В. Кутарі, Мануель 
Н. Роджер, Ц. Харріс, М. Хаускамп, М. Хум-
прейс та ін. Проблеми розвитку ДПП в Ук-
раїні вивчали В. Беседін, О. Єгорова, І. Крей-
дич, В. Мотриченко, О. Навроцька, В. Остро-
вецький, В. Пилипів, В. Ребок, Є. Черевиков 
та інші. 
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II. Постановка завдання 
Метою статті є розгляд проблеми якості 

інвестиційних і організаційних рішень, що 
реалізовуються в ДПП. 

III. Результати 
Одним з ключових питань інвестування є 

питання відбору інвестиційних проектів. В 
умовах економічної кон’юктури кількість 
проектів, що претендують на фінансування 
за рахунок державного бюджету, стрімко 
зростає. Через підвищення процентних ста-
вок по кредитах терміни окупності багатьох 
привабливих інвестиційних проектів значно 
збільшуються. 

Найбільшу проблему в процесі співфіна-
нсування проектів становить своєчасність 
виконання зобов’язань з боку як приватних 
інвесторів, так і держави. Оскільки зведення 
комерційної та інфраструктурної частин 
проектів фінансуються незалежно один від 
одного, можлива розбіжність або затягуван-
ня термінів здачі об’єктів в експлуатацію 
однією зі сторін. При цьому відповідальність 
сторони, що своєчасно не виконала узяті на 
себе зобов’язання, законодавчо не врегу-
льована. 

Переходячи до нового економічного та 
соціального етапу розвитку, Україна спочат-
ку відмовилася від такого методу організації 
державної політики, як народногосподарсь-
ке планування, у зв’язку з його залежністю 
від державного ладу СРСР. Проте, відмови-
вшись від планування, держава водночас 
відмовилася й від необхідності визначення 
державою бажаних параметрів економічного 
розвитку. Тепер це завдання стало знов ак-
туальним. Прогнозування (і планування) 
очікуваних результатів стає частиною дер-
жавної стратегії, в нашому випадку – також і 
стратегії інноваційного розвитку. 

Ідея програмного розвитку регіону ви-
явилася достатньо популярною. Інвестицій-
ні проекти в тих регіонах України, де страте-
гічні програмні документи вже прийняті та 
функціонують, матимуть пріоритет перед 
тими, хто ще не випробував цей перспекти-
вний механізм ДПП. 

ДПП визначають як поєднання вмінь і мо-
жливостей держави та приватних інститутів 
для надання суспільно необхідних послуг, за 
якого партнери домовляються ділити ризики 
та прибутки спільного проекту [1, c. 67]. 

Модель державно-приватного партнерст-
ва може бути використана для надання будь-
яких послуг, необхідних суспільству – від ме-
дицини до утилізації відходів та від наукових 
досліджень до транспортування [2, c. 19]. 

Якщо регіон зможе розробити подібного 
роду стратегічний документ, систематизую-
чи при цьому певну мету, держава в такому 
разі вимушена буде виділити на це грошові 
кошти. На користь регіональних проектів 
говорить також та обставина, що у зв’язку з 

кризовими явищами, що відбуваються, най-
ближчим часом може відбутися перегляд 
ряду інвестиційних проектів. 

Значна частина їх може бути заморожена 
або терміни фінансування значно зрушені. У 
цьому випадку саме проекти місцевого ма-
сштабу, не обтяжені такими великими су-
мами та термінами, зможуть вийти на пер-
ший план і виявляться набагато реальніши-
ми й економічно ефективнішими. 

В одних регіонах розробляється блок 
програм, націлених на розвиток окремих 
елементів інфраструктури регіону. У інших – 
видається єдина стратегічна програма, що 
охоплює комплексний розвиток регіону. Го-
ловною метою програми є посилення та збі-
льшення зростання енергопостачання, спо-
живання електроенергії, зменшення дефіци-
ту потужності при стрімкому зростанні елек-
троспоживання. 

Дуже цікаво вивчати регіональні програ-
ми стратегічного розвитку. Наприклад, 
“Стратегію залучення інвестицій Київської 
області”, яка може бути програмним доку-
ментом Київської обласної державної адмі-
ністрації. У ній можна визначити конкурентні 
можливості регіону, його перспективи у 
сфері залучення інвестицій і методи досяг-
нення поставлених цілей. 

Відповідно до стратегії, Київська область 
повинна увійти до п’ятірки регіонів – лідерів 
України за темпами економічного зростання 
і в десятку за темпом зростання рівня життя 
населення. Реалізація цих цілей буде за-
безпечена за рахунок підвищення економіч-
ної ефективності окремих секторів госпо-
дарства та провідних підприємств Київської 
області шляхом залучення значних обсягів 
інвестицій для їх розвитку. 

Якщо цілі стратегії будуть реалізовані, то 
це автоматично зможе поліпшити місцевий 
інвестиційний клімат. Так, наприклад, Київ-
ська область матиме статус регіону, при-
вабливого на загальноукраїнському та між-
народному рівні для розміщення інвестицій; 
сама інфраструктура регіону зможе функці-
онувати на достатньо високорозвинутому 
професійному рівні, що помітно позначиться 
на рівні забезпечення потреби потенційних і 
діючих інвесторів. 

Основними напрямами підвищення інве-
стиційної привабливості Київської області 
визначено: 
– розробку та реалізацію комунікаційної 

стратегії; 
– розвиток інноваційної діяльності; 
– вдосконалення системи управління ін-

вестиційним процесом; 
– вдосконалення інвестиційного законо-

давства; 
– створення Інвестиційного фонду розвитку; 
– формування системи прямого інвести-

ційного маркетингу; 
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– розвиток бізнес-інфраструктури; 
– реконструкцію житлово-комунального гос-

подарства. 
Досить показові також і методи підви-

щення інвестиційної привабливості регіону. 
Розглянемо їх детальніше. 

1. Комунікаційна стратегія. 
Метою комунікаційної стратегії є ство-

рення в потенційних інвесторів загальної 
картини області як місця, привабливого для 
розміщення інвестицій. Пріоритетними за-
вданнями комунікаційної стратегії Київської 
області є: 
– просування Київської області в українсь-

кому та міжнародному інвестиційному 
співтоваристві; 

– формування іміджу Київської області як 
лідера серед українських регіонів; 

2. Вдосконалення інвестиційного законо-
давства. 

Київська область має обрати ліберальну 
модель інвестиційної політики та пропонує 
максимальний пакет спонукальних механіз-
мів для інвестора, який має бути закріпле-
ний у відповідних нормах чинного законо-
давства: 
– податкові канікули та пільги в період 

окупності проектів, віднесених до пріо-
ритетних, відповідно до стратегії залу-
чення інвестицій, пільгове оподаткуван-
ня інвесторів та організацій інвестицій-
ної інфраструктури, інвестицій, що бе-
руть участь у залученні; 

– пряме фінансування з обласного бюд-
жету або співфінансування проектів че-
рез спеціально створені акціонерні інве-
стиційні фонди, часткове страхування 
некомерційних ризиків, субсидії по про-
центних ставках; 

– удосконалення умов для інвесторів, 
включаючи організацію фінансування 
об’єктів інфраструктури за рахунок кош-
тів Державного бюджету та міжнародних 
організацій, фінансування освітніх про-
грам для місцевого персоналу в рамках 
нових інвестиційних проектів. 

Крім того, пропонуємо законодавчо за-
кріпити статус Агентства інвестицій і розвит-
ку Київської області та принципи організації 
й функціонування інвестиційного фонду роз-
витку Київської області. 

3. Створення Інвестиційного фонду роз-
витку. 

Для забезпечення фінансування секторів і 
галузей, визначених як інвестиційні пріорите-
ти Київської області, пропонуємо організува-
ти Інвестиційний фонд Київської області. 

Цілями фонду є: 
– залучення довгострокових прямих інве-

стицій у компанії регіону, які динамічно 
розвиваються; 

– поліпшення інвестиційного рейтингу ре-
гіону; 

– досягнення ліквідності активів фонду 
через забезпечення розрахункових ди-
відендів від доходів фонду, продажів ак-
цій компанії стратегічним інвесторам; 

– формування капіталу фонду для реінве-
стицій у нові проекти на території регіо-
ну. 

Варто зазначити, що низький рівень роз-
витку бізнес-інфраструктури негативно впли-
ває на загальне враження інвестора від кон-
кретного регіону, обмежуючи можливості 
ведення бізнесу та створюючи загальне від-
чуття бідності регіону й неефективності міс-
цевої адміністрації. 

У рамках розвитку бізнес-інфраструктури 
Київської області пріоритетне інвестування 
пропонуємо в будівництво сучасних готелів і 
бізнес-центрів, розвиток сфери послуг, під-
вищення якості міжнародного аеропорту. 
Ще одним прикладом регіональної інвести-
ційної програми є програма соціально-
економічного розвитку. Ця програма перед-
бачає перелік методів, спрямованих на під-
вищення конкурентоспроможності в галузі 
інвестиційної діяльності, що здійснюється як 
за рахунок прямої участі в інвестиціях, так і 
за рахунок створення умов, що стимулюють 
інвестиційну діяльність в регіоні. Серед та-
ких методів є: 
– встановлення правових режимів для 

окремих груп господарюючих суб’єктів; 
– пайова участь у реалізації інвестиційних 

проектів (програм); 
– системи гарантій і захисту інвестицій; 
– надання податкових і фінансово-кредит-

них преференцій інвесторові; 
– держзамовлення, цільові програми та 

інші економічні регулятори. 
Також у програмі можуть бути передба-

чені аспекти політики уряду, які справили 
позитивний вплив на виробничу й інвести-
ційну діяльність: надання державної підтри-
мки інвестиційним проектам, що мають со-
ціальне значення та спрямовані на підви-
щення обсягів промислового виробництва; 
застосування комплексних заходів держав-
ної підтримки підприємств, що ефективно 
працюють; сприяння розширенню внутріш-
нього попиту на продукцію місцевого вироб-
ництва шляхом введення системи держза-
мовлення, лізингу, розвитку інфраструктури 
товарних ринків; залучення промислових 
підприємств до процесу реформування з 
метою оптимізації виробництв, технологій і 
методів управління. 

Все це буде сприяти підвищенню гнучко-
сті виробництва, зростанню стійкості підп-
риємств, багато з яких може відновити та 
розширити асортимент продукції. 

Отже, інвестиційна програма має бути 
законодавчо закріплена при взаємодії орга-
нів державної влади та приватних інвесторів 
з метою досягнення вказаних у програмі 
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соціально значущих результатів. Особли-
вими рисами програми є її тривалість і єд-
ність структури. На відміну від решти меха-
нізмів ДПП, інвестиційна програма повинна 
охоплювати цілий комплексі інвестиційних 
проектів, що реалізовуються протягом три-
валого часу і спрямовані на досягнення ці-
лого блоку соціально значущих результатів. 

1. Першим етапом у створенні власної 
програми є розробка відповідного докумен-
та. Як показала практика, цей документ має 
бути розроблений і затверджений головним 
розпорядником бюджетних коштів відповід-
ного рівня, оскільки в основі програми ле-
жить бюджетне фінансування. 

У самій програмі мають бути вказані: цілі 
програми; плановані результати; термін дії 
програми; критерії визначення результатив-
ності програми; конкретні інститути ДПП, 
спрямовані на реалізацію цілей програми 
(наприклад, створення особливої зони, на-
дання бюджетних субсидій, участь бюджет-
них коштів у статутному капіталі певних гос-
подарських товариств, розміщення держав-
них замовлень, надання консультаційних 
послуг, формування спеціальних пільгових 
адміністративних режимів тощо). 

2. Реалізацію програми через її трива-
лість краще доручити спеціальній організа-
ції. Реалізацію невеликих програм поклада-
ють або на спеціальні комісії, або на ті орга-
ни управління, що вже існують у структурі 
органів державної влади. У деяких випадках 
місцева влада вважає за краще доручити 
реалізацію програми приватній компанії. 
Цей вибір залежить від пріоритетів і масш-
табу програми. Якщо метою програми є під-
вищення рівня економічного розвитку певної 
території або його оптимізації, то приватний 
керівник буде доречніший. Якщо програма 
націлена, перш за все, на задоволення сус-
пільних потреб, то вона контролюється міс-
цевими органами державної влади. 

Вибір одного зі способів управління ви-
конанням програми не означає повне усу-
нення від управління іншої сторони. У разі 
адміністративного управління приватні ме-
неджери можуть бути залучені до участі в 
компанії як сторона інвестиційного контрак-
ту. У разі, якщо приватна компанія буде 
стороною, що управляє, то за органами де-
ржаної влади залишається фінансовий ва-
жіль у вигляді щорічного затвердження об-
сягу бюджетних коштів, які виділяються на 
реалізацію програми. 

3. Реалізація програми полягає, перш за 
все, в її фінансуванні з відповідного бюдже-
ту в рамках, передбачених чинним Бюджет-
ним кодексом України. Обсяг бюджетних 
асигнувань на реалізацію програм визнача-
ється рішенням про затвердження бюджет-
ного фінансування за цільовою статтею ви-
датків відповідно до рішення органу держа-

вної влади. Таке рішення про затвердження 
бюджетного фінансування приймається ко-
жен фінансовий рік, що дає змогу оператив-
но реагувати на зміни як економічної ситуа-
ції, так і процесу реалізації програми. 

У більшості випадків у великих інвести-
ційних проектів відсутня необхідна для його 
повноцінного розвитку інфраструктура, а 
саме: автомобільні дороги та залізниці, ене-
ргетичні й газопровідні об’єкти, мости, шля-
хи під’їзду, місця для завантаження та вива-
нтаження тощо. До того ж створення таких 
об’єктів власними силами в основному приз-
водить для суб’єкта підприємницької діяль-
ності до істотних фінансових витрат, а вирі-
шення всіляких погоджених і дозвільних про-
цедур видається дуже складним і тривалим. 

Створення такої інфраструктури може 
бути здійснене за сприяння держави на ос-
нові принципів державно-приватного парт-
нерства шляхом отримання державної підт-
римки за рахунок коштів інвестиційного фо-
нду. Реалізація проектів має істотно підви-
щити конкурентоспроможність економіки 
регіону, значно покращити соціально-еко-
номічну ситуацію в регіоні. Впровадження 
відповідної інфраструктури передбачається 
проводити частково за рахунок міського й 
обласного бюджетів. 

Ще одна можливість розвинути регіон – 
створення власного інвестиційного фонду. 
Інвестиційний фонд пропонуємо створити з 
метою реалізації проектів з інноваційною 
складовою та підвищення інвестиційного й 
інноваційного потенціалу регіону. При ство-
ренні цього фонду з’явиться можливість під-
тримки інноваційної діяльності, особливо в 
частині підготовки й освоєння виробництва 
нових видів продукції та технологій, науко-
вих і науково-технічних досліджень і розро-
бок, створення унікальних науково-дослід-
них і випробувальних установок, інновацій-
но-технологічних центрів, центрів колективно-
го користування науковим устаткуванням та 
інших об’єктів інноваційної інфраструктури. 

За допомогою такого фонду регіон зможе 
реалізовувати такі основні види підтримки: 
– надання інвесторам на території Київсь-

кої області різного роду позик і субсидій; 
– пайова участь у статутних капіталах 

юридичних осіб, які здійснюють іннова-
ційну діяльність, інноваційних проектів, 
що займаються комерціалізацією, а та-
кож просуванням науково-технічних роз-
робок і продукції інноваційного бізнесу 
Київської області на вітчизняні та зару-
біжні ринки; 

– виділення грантів на науково-дослідні й 
дослідно-конструкторські роботи, ство-
рення інноваційної продукції та впрова-
дження її у виробництво, а також на інно-
ваційні проекти, пов’язані з трансфером 
технологій на вітчизняні й зарубіжні ринки. 
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IV. Висновки 
Для того, щоб визначитися, за допомо-

гою якого механізму ДПП почне залучати 
інвестиції й розвивати свій регіон, необхідно 
провести аналіз стану справ у себе на міс-
цях, вибрати сферу впровадження ДПП-
проектів, створити для цього необхідні умо-
ви. На сьогодні в Україні механізми ДПП ви-
користовуються, як правило, у масштабних 
інвестиційних проектах. Доцільність розвит-
ку ДПП визнана на державному рівні. Необ-
хідно тільки створювати інституційно-пра-
вове середовище. Грамотне й успішне за-
стосування ДПП є передумовою до процві-
тання та швидкого розвитку соціально-
економічної сфери України. Для досягнення 
цієї мети органам державної влади та пред-
ставникам бізнесу необхідно консолідувати 
всі свої зусилля та накопичений потенціал, 
розробити таку модель взаємодії, за якої 
обидві сторони змогли б безперебійно й ре-
зультативно рухатися до загального резуль-
тату, працювати погоджено у спільних інте-
ресах, формуючи партнерські моделі взає-
мин у різних сферах. Тут винятково важливо 
знайти саме свій інтерес, який необхідний 
для реалізації соціально значущих проектів. 
Державно-приватне партнерство є одним з 
найбільш прийнятних варіантів взаємодії 
влади та бізнесу. У великих і малих містах 
України вже давно спостерігається значний 
інтерес до механізмів залучення в суспільну 
інфраструктуру таких необхідних інвестицій. 
Проекти ДПП можуть принести велику еко-
номічну та політичну вигоду. 

Очевидно, що ритм розвитку проектів 
ДПП безпосередньо залежить від економіч-
ної та політичної ситуації в країні. Але, не-
зважаючи на кризові явища і економічну си-
туацію, в Україні починає активно створюва-
тися сприятливе середовище для повноцін-
ного розвитку ДПП-проектів. 

Застосування механізмів ДПП допоможе 
помітно скоротити терміни реалізації суспі-
льно значущих проектів, зокрема залучити 
приватні інвестиції в малопривабливі інвес-
тиційні об’єкти. Виходячи зі світового досві-
ду і реалій сучасності, присутність на ринку 
приватного капіталу удвічі, а то і втричі збі-
льшує ефективність ринку. До того ж, залу-
чення капіталу ззовні помітно знижує ступінь 
навантаження на бюджет, надає можливість 
залучати досвідченіші та більш кваліфікова-
ні кадри, застосовувати і вводити в експлуа-
тацію нові технології, модернізувати як ма-
теріальні, так і людські ресурси. Держава ж, 
у свою чергу, зможе мати можливість здійс-
нювати безпосередньо властиві їй адмініст-
ративні функції. 
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