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Згідно ЗУ «Про державно-приватне партнерство», державно-приватним 
партнерством є співробітництво між державою Україна, територіальними  
громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого  
самоврядування та юридичними особами, крім державних та комунальних 
підприємств, або фізичними особами – підприємцями, що здійснюється на 
основі договору. Державно-приватне партнерство являє собою сучасний 
механізм залучення приватних інвестицій у ті галузі держави, які найбільш 
гостро потребують модернізації та реформування. Для реалізації великих 
проектів, потрібний значний обсяг ресурсів. Саме приватні інвестори можуть 
стати тією рушійною силою, яка за рахунок власних інвестицій зможе вивести 
проблемні сфери економіки з кризового стану. Залучення інвесторів дасть 
змогу більш економно та ефективно використовувати наявні ресурси, шляхом 
встановлення нового та модернізації старого обладнання, що дозволить  
підвищити рентабельність об'єкта інвестування. Дана співпраця може бути 
корисна для міст, вона дозволить модернізувати інфраструктуру яка 
знаходиться у незадовільному стані з найменшими витратами з державного  
або місцевого бюджетів. Все це формує спільну соціальну відповідальність 
державної влади, органів місцевого самоврядування та бізнесу щодо реалізації 
проектів та програм, які мають важливе стратегічне значення. Державно-
приватне партнерство застосовується в багатьох сферах, а саме: пошук, 
розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування, виробництво, 
транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу, 
будівництво та/або експлуатація автострад, доріг; машинобудування; збір, 
очищення та розподілення води; охорона здоров'я; туризм, відпочинок, 
рекреація, культура та спорт; оброблення відходів; виробництво, розподілення 
та постачання електричної енергії; управління нерухомістю і т.д. Зокрема, 
актуальними на даний момент об'єктами інвестування є сфера охорони 
здоров'я, ЖКГ та дорожньо-транспортна інфраструктура. Всі ці галузі 
потребують значних капіталовкладень та прогресивних технологій, що в 
сучасних економічних умовах є непосильним тягарем для держави.  Саме тому 
держава повинна створити привабливі умови для приватних інвесторів, 
гарантуючи виконання міжнародних угод та дотримання чинного 
законодавства. Виходячи з цього, хотілося б погодитися з методами 
вдосконалення державно-приватного партнерства, які запропоновані 
О. А. Баталовим та І. В. Валюшко, працівниками відділу регіонального 
розвитку національного інституту стратегічних досліджень при Президентові 
України, а саме: 



 228 

- на державному рівні вдосконалити нормативно-правову базу;  
- Кабінету Міністрів України та Міжвідомчій координаційній комісії з 

питань регіонального розвитку посилити роботу щодо популяризації механізму 
ДПП у регіонах; 

- на міжрегіональному рівні створити координаційні органи з 
представників держави, бізнесу та громадянського суспільства з метою 
проведення моніторингу реалізації проектів ДПП, формування бази даних 
проектів для потенційного залучення приватних інвесторів, надання 
консалтингових та інших послуг;  

- на місцевому рівні провести громадські обговорення для визначення 
соціально важливих проблем, до вирішення яких може бути залучено 
приватний капітал. Залучити до розробки проектів ДПП організації 
громадянського суспільства, представників засобів масової інформації та 
представників широкої громадськості.  

- розробити заходи щодо підвищення кваліфікації та мотивування 
працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, що займаються реалізацією проектів ДПП. 
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Світовий досвід свідчить, що основою ринкової економіки є держава та 
бізнес, а характер їх взаємодії визначає напрямок їх розвитку. Основним 
фактором, який сприяє прогресивному розвитку суспільства, є взаємовідносини 
між суспільством, владою та бізнесом. 

Сьогодні Україні потрібно будувати нову модель взаємодії між державою 
та підприємництвом та відмовитись від досвіду минулого. Держава повинна 
відігравати головну роль в модернізації України але для виходу на новий рівень 
розвитку, повинно також діяти в найтіснішому співробітництві з суспільство та 
бізнесом. Бізнес набуває особливе місце в цьому трикутнику, оскільки саме з 
ним пов'язані основні надії на побудову динамічної інноваційної економіки.  

Виявлення сучасних проблем відносин держави та бізнесу та їх аналіз 
проведено в наукових дослідженнях багатьох, як вітчизняних так и зарубіжних 
авторів. З них можна виділити роботи В. Албеди, В. Давиденко, Т. Дерев’ягіної, 
І. Дубровського, Г. Задорожного, О. Заржицького, А. Колота, В. Комаровського, 
В. Новикова, В. Скуратівського, В. Смоловик. Наукові дослідження містять такі 
аспекти як: актуальні проблеми теорії і практики державного управління і 
соціального партнерства, форми державно-приватного партнерства та ін.  


