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І. Вступ 
Глубокі політичні, економічні і соціальні 

перетворення останніх двох десятиліть у 
нашій країні, з одного боку, а також інтенси-
вні процеси глобалізації і національні госпо-
дарські процеси, що виникають у сучасному 
світі, з іншого, привели до суттєвої зміни 
ролі і значення держави в сучасному еконо-
мічному розвитку України. 

На початку нинішнього сторіччя в Україні 
були сформовані основні економічні умови для 
ринкового розвитку – функціонують державні і 
приватні інститути. Поява в Україні замість 
єдиного інвестора, яким протягом тривалого 
періоду була держава, безлічі інвесторів – са-
мостійних господарюючих суб’єктів – зумовила 
необхідність і можливість їх конструктивної 
взаємодії для вирішення суспільно значущих 
проблем і завдань. Успішна взаємодія бізнесу, 
державних і приватних інститутів стає не-
від’ємною умовою нормального функціонуван-
ня економіки країни. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути особливості 

формування інституту державно-приватного 
партнерства. 

ІІІ. Результати 
Питання необхідності модернізації ін-

фраструктурних галузей України розгляда-
лося в наукових працях багатьох вчених 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. Суголов, А. Ягода та ін. Серед зарубіж-
них авторів питання залучення приватного 
капіталу до реалізації інфраструктурних 
проектів досліджували В. Варнавський, 
А. Ізагіре, Д. Кайрукі, В. Кутарі, 
М.Н. Роджер, Ц. Харріс, М. Хаускамп, 
М. Хумпрейс та ін. Проблеми розвитку ДПП 
в Україні вивчали В. Беседін, О. Єгорова, 
І. Крейдич, В. Мотриченко, О. Навроцька, В. 

Островецький, В. Пилипів, В. Ребок, 
Є. Черевиков та інші. 

Суть державно-приватного партнерства – 
це залучення органами влади на контрактній 
основі приватного сектора для ефективнішого і 
якіснішого виконання завдань, що відносяться 
до державного сектора економіки на умовах 
компенсації витрат, розподілу між партнерами 
прибутків, ризиків, зобов’язань, компетенцій 
тощо [4]. 

Формування і розвиток державно-
приватного партнерства (далі – ДПП) в 
Україні – одна з актуальних тем у сучасному 
економічному житті країни, тому ДПП вима-
гає пильної уваги на різних рівнях його ста-
новлення. 

На сьогодні державно-приватне партнер-
ство є об’єктом теоретичних досліджень і 
практичних впроваджень, а системні фінан-
сові збої у світовій і українській економіці 
лише посилюють необхідність взаємодії біз-
несу і держави поза державним сектором 
економіки. Проте при цьому в нормативному 
і методологічному аспектах до цих пір не 
сформульовано чітке визначення ДПП і не 
виділено концептуальні особливості, що 
відрізняють цей інститут від інших взаємодій 
між бізнесом і владою або інших форм при-
ватної фінансової ініціативи, або проектного 
фінансування. 

У загальних рисах державно-приватне 
партнерство прийнято визначати як можли-
вість залучення приватного сектора у сферу 
відповідальності держави. Проте деякі фа-
хівці намагаються надати йому яке-небудь 
певне юридичне значення, інші, навпаки, 
використовують поняття “ДПП” для харак-
теристики будь-якої взаємодії між державою 
і приватним бізнесом. Разом з тим це такий 
спосіб організації проекта, при якому дер-
жава може вирішувати завдання, що знахо-
дяться в її компетенції, а бізнес – одержува-
ти дохід у сферах, які без участі держави 
були б для нього важкодоступні або закриті 
[3, c. 21]. 



Серія: Державне управління, 2011 р., № 4 

 93 9 

Як особливості становлення ринку прое-
ктів державно-приватного партнерства в 
Україні слід відзначити той факт, що, як 
правило, партнерські відносини мають ще 
тільки характер намірів. 

Переваги різних форм власності в рамках 
функціонування багатосекторної економіки 
змішаного типу можна використовувати в рам-
ках різноманітних форм і методів державно-
приватного партнерства. 

Крім того, механізм взаємодії держави і 
бізнесу дає змогу подолати обмежені мож-
ливості органів державної влади та місцево-
го самоврядування з фінансування інвести-
ційних проектів, перенести частину ризиків 
на приватний сектор економіки, а також ви-
користовувати управлінські навички, компе-
тенцію і досвід приватного сектора для під-
вищення якості соціальних послуг, що на-
даються населенню, і збільшення ефектив-
ності управління об’єктами соціальної ін-
фраструктури. 

Характерними особливостями розвитку су-
часної України є зростання національної еко-
номіки, певне укріплення інституційних поло-
жень держави, досить швидке входження у 
світову економіку, активізація інвестиційної ді-
яльності в регіонах країни, а також співпраця 
держави і підприємницьких структур. Тенден-
ція розвитку виробництва і торгівлі спирається 
на експорт сировини та енергоносіїв, що уне-
можливить надалі забезпечення темпів еконо-
мічного зростання та інвестиційної активності. 
Це зумовлює необхідність створення нових 
додаткових умов, що дають змогу забезпечу-
вати найбільш ефективне поєднання інтересів 
держави і бізнес-структур. 

При цьому істотним чинником є те, що в су-
часних умовах взаємодія державного регулю-
вання і корпоративного управління виявилася 
складною і не в повному обсязі враховує пот-
реби суспільства у створенні стійких партнер-
ських відносин між державою і підприємниць-
кими структурами на різних рівнях економіки. 
Недостатня опрацьованість інституційних ос-
нов цієї взаємодії, поспішність прийняття різних 
рішень, відсутність обліку ризиків, прорахунки в 
термінах і очікуваній ефективності від реаліза-
ції проектів призводять до нераціонального 
використання державних ресурсів і певних не-
гативних наслідків. Це посилюється тим, що 
державний апарат, як правило, виявляє найбі-
льшу активність у питаннях ДПП, не завжди 
кваліфіковано підготовлений до їх рішення. 

З нашої точки зору, ДПП – це гранично 
простий, конкретний напрям: залучення біз-
несу державою для вирішення завдань, за 
які вона відповідає (розвиток інфраструкту-
ри, комунального господарства тощо). Для 
того, щоб результативніше вирішувати ці 
завдання, потрібно активно використовува-
ти наявні державні регулятори національної 
економіки, встановлювати з приватним біз-

несом відповідні взаємовідносини і стиму-
лювати його до того, щоб він ефективніше 
допомагав державі або органам місцевого 
самоврядування. Коли ми зможемо ширше 
використовувати інструменти ДПП, зокрема 
при реалізації довгострокових проектів, ста-
не можливим просування цих проектів на 
будь-якому рівні управління [1, c. 68]. 

У всьому світі спостерігається тенденція 
співпраці держави і бізнесу в інфраструктурних 
галузях, які раніше завжди перебували в дер-
жавній власності і державному управлінні (еле-
ктроенергетика, автодорожнє, залізнодорожне, 
комунальне господарства), а також у сферах 
традиційного бюджетного фінансування (охо-
рона здоров’я, освіта, культура). Насамперед 
необхідність реалізації механізму державно-
приватного партнерства визначається тим, що, 
з одного боку, підприємства й організації цих 
галузей не можуть бути приватизовані, зважа-
ючи на їх стратегічну, економічну і соціально-
політичну значущість, а з іншого – відсутністю в 
державному бюджеті достатнього обсягу кош-
тів, необхідних для їх підтримки і розвитку. 

Зацікавленість з боку бізнесу в розвитку 
механізмів державно-приватного партнер-
ства підтвердила і світова фінансова криза. 

По-перше, в умовах кризи проекти дер-
жавно-приватного партнерства є порівняно 
стабільним активом, у більшості випадків 
генеруючі грошові потоки часто підкріплю-
ються гарантіями держави. 

По-друге, розвиток інфраструктури – ос-
новної сфери застосування ДПП – є визна-
ним драйвером підтримки і стимулювання 
економічного зростання, що робить здійс-
нення проектів у цій сфері вигідним для 
держави. 

Унаслідок нових умов змінилася структу-
ра фінансування – збільшилася частка уча-
сті міжнародних фінансових інститутів, все 
більш важливим стає використання акціо-
нерного капіталу. 

Світовий банк, користуючись основною 
відмінністю ДПП від інших форм реалізації 
проектів, поділяє моделі ДПП за рівнем 
втручання приватного партнера. Отже, Сві-
товий банк ділить типи ДПП на чотири ос-
новні групи [2]: 

1. Контракти з управління та лізингу 
(Management and Lease Contracts) – приват-
ний партнер бере на себе управління прое-
ктом на певний час, власність та інвестицій-
ні зобов’язання лишаються за державою: 
– контракти з управління – держава пла-

тить приватному партнеру за управління 
проектом. Операційний ризик залиша-
ється за державою; 

– контракти лізингу – держава віддає в 
лізинг приватному партнеру проект за 
винагороду. Операційний ризик перехо-
дить до приватного партнера. 
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2. Концесії (Concessions) – приватний 
партнер бере на себе управління держав-
ним проектом на певний час разом з інвес-
тиційним ризиком: 
– реконструкція, управління, передача 

(Rehabilitate, operate, and transfer 
(ROT)) – приватний партнер реконстру-
ює існуючий об’єкт, потім управляє та 
підтримує об’єкт за власний кошт та на 
власний ризик до кінця дії договору; 

– реконструкція, лізинг або оренда, пере-
дача (Rehabilitate, lease or rent, and 
transfer (RLT)) – приватний партнер ре-
конструює існуючий об’єкт, потім бере 
його в оренду чи лізинг у держави та 
управляє проектом до кінця дії контрак-
ту; 

– спорудження, реконструкція, управлін-
ня, передача (Build, rehabilitate, operate 
and transfer (BROT)) – приватний парт-
нер добудовує існуючий об’єкт, потім 
управляє та підтримує його за власний 
кошт та на власний ризик до кінця дії 
угоди. 

3. Нові проекти (Greenfield Projects) – 
приватний партнер або спільне з держав-
ною підприємство будує та керує об’єктом 
протягом визначеного терміном контракту: 
– спорудження, лізинг, передача (Build, 

lease, and transfer (BLT)) – приватний ін-
вестор будує об’єкт на власний ризик, 
передає право власності державі, потім 
бере в лізинг об’єкт та управляє ним до 
кінця строку дії контракту. Держава мо-
же забезпечити інвестора гарантіями 
довгострокових грошових надходжень 
через гарантовану мінімальну заванта-
женість об’єкта (широко використову-
ється на платних автошляхах) або конт-
ракти з основними споживачами (енер-
гетика); 

– спорудження, управління, передача 
(Build, operate, and transfer (BOT)) – при-
ватний інвестор будує об’єкт на власний 
ризик, управляє на власний ризик та пе-
редає право власності державі в кінці 
строку дії угоди. Під час дії контракту 
право власності на об’єкт може бути пе-
редано державі або залишитися в інвес-
тора. Держава може забезпечити інвес-
тора гарантіями довгострокових грошо-
вих надходжень через гарантовану міні-
мальну завантаженість об’єкта або кон-
тракти з основними клієнтами; 

– спорудження, володіння, передача (Build, 
own, and operate (BOO)) – приватний ін-
вестор будує та володіє об’єктом на 
власний ризик. Держава може забезпе-
чити інвестора гарантіями довгостроко-
вих грошових надходжень через гаран-
товану мінімальну завантаженість об’єкта 
(широко використовується на платних 

автошляхах) або контракти з основними 
споживачами (енергетика); 

– комерційний проект (Merchant) – прива-
тний інвестор будує об’єкт на вільному 
ринку, де держава не дає гарантій пове-
рнення інвестицій. Приватний партнер 
бере на себе ризик спорудження, 
управління та ринкові ризики (напри-
клад, комерційна електростанція); 

– оренда (Rental) – держава орендує у 
приватного інвестора електростанцію 
терміном від 1 до 15 років. Водночас 
приватний інвестор будує нову електро-
станцію на власний ризик, управляє на 
власний ризик протягом контракту. Дер-
жава може забезпечити інвестора гара-
нтіями короткострокових грошових над-
ходжень через контракти з основними 
споживачами електроенергії. 

4. Відчуження власності (Divestitures) – 
приватний партнер купує частку об’єкта у 
держави напряму, через публічну пропози-
цію або приватизацію. Виділяють повне та 
часткове відчуження власності: 
– повне – приватний партнер купує 100% 

об’єкта в держави; 
– часткове – приватний партнер купує ча-

стку державного підприємства, причому 
управління об’єктом може залишитися 
за державою. 

Така класифікація підходить для інфра-
структурних проектів, які становлять основ-
ну масу програм державно-приватного пар-
тнерства. 

Таким чином, у період фінансово-
економічної кризи інвестиційні проекти, що ба-
зуються на державно-приватному партнерстві, 
набувають особливого значення: будівництво 
інфраструктурних об’єктів на базі ДПП стало 
основою антикризових програм більшості роз-
винених країн. Витрати на інфраструктурні 
проекти в антикризових пакетах “двадцятки” 
займають приблизно третину, а в антикризових 
програмах країн, що розвиваються, – половину 
всіх витрат. 

Використання державно-приватного пар-
тнерства буде ефективніше і допоможе бі-
льше зробити для створення або реоргані-
зації інфраструктури, якщо буде вирішений 
ряд гострих питань, що включають (крім ро-
звитку нормативної бази) визначення пра-
вильної оцінки економічної обґрунтованості 
проектів, а також удосконалення організа-
ційних форм, структуризацію характерних 
форм державної фінансової підтримки і чіт-
ку координацію роботи всіх сторін на всіх 
етапах реалізації проекту. 

ДПП допомагає державі, регіональним ор-
ганам влади подолати обмежені можливості з 
фінансування інфраструктурних проектів, а 
також дає змогу використовувати управлінські 
навички і досвід комерційних структур для під-
вищення якості послуг, що надаються. Від цієї 
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співпраці зрештою підвищується ефективність 
управління об’єктами соціальної інфраструкту-
ри. Цей вид співпраці – завдання складне, його 
успіх, крім наявності відповідної нормативної 
бази, залежить від правильної оцінки економі-
чної обґрунтованості проектів, а також від їх 
правильної структуризації і чіткої координації 
роботи всіх сторін на всіх етапах реалізації 
проектів. Актуальність науково-теоретичних 
досліджень і практичних розробок з питань 
державно-приватного партнерства зростає з 
урахуванням виникнення нових проблем, 
пов’язаних з погіршенням стану інфраструкту-
ри в цілому по країні. 

IV. Висновки 
Усе вищевикладене свідчить про 

актуальність цієї теми для становлення і 
розвитку інститутів партнерства на різних 
рівнях влади, покликаних зіграти істотну 
роль у розвитку сучасних ринкових структур 
і відносин. По суті, було б неприпустимою 
помилкою протиставляти ринок державі як 
інституту, який покликаний контролювати і 
регулювати діяльність суб’єктів економічної 
діяльності і ринкові відносини. Ринкові 
принципи господарювання доповнюються 
механізмами державного регулювання. 

Нагромаджений у країні досвід повинен 
аналізуватися і враховуватися незалежно 
від того, на якому рівні виконавчої влади він 
сформувався. Держава може бути 
ініціатором у реалізації соціально значущих 
для регіону проектів, але воно не повинне 
при кожній слушній нагоді мобілізувати свій 
адміністративний ресурс. 

Визначено основні положення для фор-
мування адекватного партнерства, що да-
ють можливість створити чіткі правила й 
ефективну систему партнерських взаємо-
відносин, які забезпечували б з боку держа-
ви комфортні умови ведення бізнесу, а з 
боку бізнесу – вирішували соціально 
значущі проблеми за рахунок підвищення 
рівня соціальної відповідальності приватно-
го сектора перед суспільством. 
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