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лікувальних заходів? Адже мова іде про тисячі життів, які можна врятувати. 
В умовах нинішнього стану матеріально-технічного, технологічного, 
організаційного, кадрового і фінансового забезпечення системи охорони 
здоров’я така стратегія видається помилковою. Дуже багато зроблено по 
руйнації профілактичної медицини. А перехід до страхової медицини у 
кращому випадку поліпшить безпосередньо лікувальну, а не профілактичну 
роботу системи. Дієва профілактика потребує серйозних державних ресурсів, 
відповідного інформаційного забезпечення, диспансеризації населення і 
інше. Це стане хорошою базою і для ефективної страхової медицини. 

Проблем, пов’язаних із запровадженням страхової медицини і 
виведенням систем охорони здоров’я на рівень вимог сучасності і досягнень 
країн Євросоюзу, в Україні дуже багато. Для того, щоб вирішити їх потрібна 
науково обґрунтована комплексна цільова програма реформування і розвитку 
галузі, ефективного партнерства між суб’єктами страхування й лікування. 
Постійні ж зміни керівництва, нерозуміння глибини і обсягу проблем, 
ігнорування досвіду вітчизняної і світової практики системного підходу до їх 
вирішення заганяє українську медицину у глухий кут. 
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Модель економічного розвитку, що склалася в Україні, 

характеризується значними інституціональними вадами, а саме: 
невизначеністю та незахищеністю прав власності, високим рівнем корупції, 
вибірковим правозастосуванням, значною асиметрією у реалізації окремих 
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соціально-економічних прав. Усе це унеможливлює нормальну співпрацю 
суспільства, бізнесу та влади, посилює взаємну недовіру між ними. За таких 
умов виникає необхідність у глибоких інституціональних змінах, зокрема у 
розбудові правової економіки – не просто захищеної, закріпленої і 
врегульованої правом системи суспільного господарювання, а такої системи, 
у якій легальна економічна діяльність одних суб’єктів не ставить під загрозу 
можливості інших суб’єктів реалізувати свої соціально-економічні права. 
Одним з інститутів правової економіки, який сприяє відновленню взаємної 
довіри між владою, суспільством і бізнесом, а також створює підґрунтя 
реальної рівноправності та свободи суб’єктів економічної діяльності, є 
державно-приватне партнерство. 

Зазвичай в економічній літературі державно-приватне партнерство 
визначається як довгострокове співробітництво між державою та приватним 
сектором, спрямоване на вирішення завдань, що відносяться до компетенції 
держави. Відповідно, у вітчизняному законодавстві ознаками державно-
приватного партнерства є: договірні засади, довгостроковість відносин, 
набуття приватним партнером прав користування, управління, експлуатації 
об’єктами держано-приватного партнерства, а також прийняття приватним 
партнером інвестиційних зобов’язань та частини ризиків, які виникають у 
процесі здійснення державно-приватного партнерства. 

Незважаючи на розмаїття форм державно-приватного партнерства, в 
Україні його здійснення переважно відбувається у формі концесій. Так, 
станом на 01.08.2016 р. на засадах державно-приватного партнерства 
реалізується 185 проектів (укладено 153 договори концесії, 31 договір про 
спільну діяльність, 1 договір державно-приватного партнерства) [1]. В 
експертному середовищі це пояснюється тим, що концесійне законодавство 
пропонує простіші способи підготовки проектів у порівнянні з нормативним 
регулюванням інших форм [2, с. 24-25].  

Значний потенціал державно-приватне партнерство має у розв’язанні 
інфраструктурних проблем. Згідно із розробленою Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України економічною стратегією «Шлях до 
процвітання», для реконструкції та розвитку вітчизняної інфраструктури 
знадобиться щонайменше 8 мільярдів доларів США щорічно, починаючи з 
2015 р. Враховуючи складну економічну ситуацію у країні та відсутність 
належного фінансування капітальних видатків з боку держави, інвестиції з 
боку приватних партнерів могли б значно сприяти розвитку інфраструктури.  
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Серед факторів, що гальмують розвиток інституту державно-
приватного партнерства (ДПП) в Україні, можна виділити: розбіжності у 
законодавстві, що регулює застосування різних форм ДПП, через що 
концесійні проекти передбачають більш ліберальну процедуру здійснення 
технічної та економічної оцінки; нестачу кадрового потенціалу у державних 
та муніципальних органах для оцінки ефективності ДПП та його подальшої 
реалізації; конфлікт інтересів у системі управління ДПП. Дія цих факторів 
зумовлює дисбаланс приватних та суспільних інтересів у державно-
приватному партнерстві: суспільні інтереси виявляються вторинними, а 
здійснення державно-приватного партнерства зводиться до освоєння коштів 
міжнародних інститутів, наданих під державні гарантії, а іноді навіть з 
державного бюджету. Додатковим фактором, що зумовлює дисбаланс 
приватних та суспільних інтересів у державно-приватному партнерстві в 
Україні, є численні провали держави: корупція, гонитва за адміністративною 
рентою, «захоплення влади» тощо.  

Перетворення державно-приватного партнерства на інститут, що 
сприяє становленню та розвитку правової економіки в Україні, можливо за 
умов підвищення його ефективності шляхом вжиття таких заходів: розробка 
критеріїв суспільної ефективності проектів державно-приватного 
партнерства та методів їх оцінки; запровадження прозорої системи оцінки 
фіскальних ризиків проектів державно-приватного партнерства; узгодження 
концесійного законодавства та законодавства, що регулює ДПП; визначення 
пріоритетних напрямів удосконалення національної інфраструктури.  
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