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з індивідуальної траєкторії навчання, що складені працівником.  
Необхідно також звернути увагу і на можливі економічні та соціальні 

ризики. До економічних ризиків відносяться: 
– неготовність роботодавців вкладати кошти в навчання і розвиток 

своїх співробітників; 
– недостатня розвиненість соціального партнерства; 
– відсутність механізмів державного стимулювання та 

гарантованого фінансування процесу оцінки і сертифікації кваліфікацій. 
Ризики соціального характеру більшою мірою пов'язані із застарілою 

світоглядною позицією працівників: нерозумінням власної вигоди і невірою в 
необхідність перетворень. 

Система оцінки і сертифікації кваліфікацій вже найближчим часом 
дозволить зробити перші кроки по поліпшенню якості робочої сили. 
Особливий значимий ефект від її впровадження очікується в проблемних 
областях діяльності, де спостерігається гостра нестача кадрів, високий рівень 
безробіття, а також наявність великої кількості працівників-мігрантів. 
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Сучасна Україна – країна з високим економічним потенціалом та 

значним обсягом наявних ресурсів: природних, людських (трудових, 
творчих, інтелектуальних) та певною мірою капітальних. При цьому вкрай 
неефективне їх використання є головною перешкодою у реалізації 
потенціалу країни на шляху забезпечення її сталого економічного розвитку, 
що має бути економічним підґрунтям формування і розвитку в Україні 
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соціальної правової держави. 
Одним із напрямів підвищення ефективності національної економіки 

країни є активне використання переваг співпраці держави і бізнесу – 
державно-приватного партнерства. Приклади його плідного застосування 
можна бачити у багатьох сферах господарювання, але, як показує 
вітчизняний та іноземний досвід, найбільш розповсюдженим є їх 
співробітництво у інфраструктурних та соціальних проектах. 

Економічний механізм державно-приватного партнерства ґрунтується 
на принципах спільного взаємовигідного використання конкурентних 
переваг учасників. Держава як великий власник здатна надати зі свого боку 
значні за обсягом активи, у той час як бізнес, здатний до прийняття швидких 
раціональних рішень, забезпечує максимально ефективне управління не 
тільки власними, а й державними ресурсами. В результаті такої взаємодії 
досягається синергетичний ефект, позитивний вплив якого 
розповсюджується як на безпосередніх учасників угоди, так і на суспільство 
у цілому. Адже однією із найбільш важливих рис державно-приватного 
партнерства має бути його соціальна спрямованість. При цьому соціальна 
мета є головною для державного партнера, натомість економічна – є 
провідною для приватного. 

Застосування механізму державно-приватного партнерства дозволяє 
державі, не втрачаючи права власності на об’єкти, забезпечити їх 
раціональне використання шляхом передачі окремих правомочностей 
(зокрема права користування, права управління, права на дохід та заборони 
на використання шкідливим для навколишнього середовища способом) 
приватному партнеру. І хоча єдиного механізму державно-приватного 
партнерства не існує, а представлені його моделі та форми подекуди суттєво 
різняться, представникам бізнесу найчастіше передаються функції з 
управління, утримання, обслуговування, а також з розробки, будівництва та 
експлуатації об’єктів. 

Очевидно, що механізм державно-приватного партнерства відкриває 
широкі горизонти підвищення ефективності використання ресурсів 
економічних суб’єктів усіх форм власності. Позитивний досвід окремих 
іноземних держав зумовлює розповсюдження практики держано-приватного 
партнерства світом. Так, зокрема за ступенем поширення державно-
приватного партнерства у національних економічних системах виділяють 
такі три групи країн: 
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1) економічно-розвинуті щодо використання державно-приватного 
партнерства (Велика Британія, США, Франція, Німеччина, Канада, Японія, 
Сінгапур); 

2) проміжні, які мають середній рівнень поширення державно-
приватного партнерства (Португалія, Іспанія); 

3) країни-новоприбульці, які знаходяться на початковому етапі  
застосування практики державно-приватного партнерства (Швеція, Норвегія, 
Люксембург, Бельгія, Греція). 

Сучасну Україну також можна віднести до третьої групи країн, адже 
вона має окремі приклади успішного впровадження проектів державно-
приватного партнерства (зокрема у сферах водопостачання; виробництва, 
транспортування та постачання тепла; будівництва та експлуатації 
транспортної інфраструктури; геологорозвідки і видобутку корисних 
копалин; переробки відходів;охорони здоров’я, енергетики та інших), однак 
потенціал цієї форми співпраці є далеким від повної реалізації. 

Результати наукових досліджень та практичний досвід інших країн 
свідчать про високу ефективність та про значний потенціал цієї форми 
співпраці держави та бізнесу в Україні; вони доводять, що активізація 
впровадження  державно-приватного партнерства є потужним важелем 
забезпечення економічного зростання та підвищення соціальної та 
економічної ефективності національної економіки. Однак при цьому слід 
розуміти, що відсутність відповідного інституційного забезпечення може 
призвести до порушень або зловживань з обох сторін. Тому для забезпечення 
реалізації потенціалу державно-приватного співробітництва слід не тільки 
досягнути високого рівня взаємної поваги та відповідальності між 
учасниками партнерства, а й створити сприятливе інституційне середовище, 
яке унеможливлює порушення основних принципів їх взаємодії, таких як: 
прозорість процесу прийняття рішень; підзвітність, тобто відповідальність 
учасників; справедливість, тобто поширення вимоги дотримуватися правил 
на усіх партнерів; ефективність; «хороший тон», тобто непорушення прав 
населення. 

 
 
 
 
 


