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В якості перспективного інструменту економічного і соціального 

розвитку регіонів сьогодні активно використовується механізм державно-
приватного партнерства (ДПП). Його ефективність підтверджується 
успішною взаємодією державного і приватного секторів у країнах Європи. 
Ретроспективне дослідження цього питання дозволяє відзначити випадковий 
характер укладання угод між органами державної влади і представниками 
сфери бізнесу протягом тривалого часу. Однак вже у 1992 році урядами 
Великобританії та Північної Ірландії було сформовано Ініціативу приватного 
фінансування, як першу систематизовану програму. Початковими 
організаційними формами реалізації таких угод були договори концесії, у 
яких користувачі виступали в якості покупців послуг, а приватний сектор – в 
якості постачальника. Головним об’єктом угод державно-приватного 
партнерства того періоду була соціальна інфраструктура. Але, незважаючи на 
наявні переваги, практичний досвід наштовхує на наступний теоретичний 
висновок: ефективність взаємодії бізнесу і влади у повній мірі реалізується в 
середовищі зі стабільною політичною ситуацією. Для впровадження угод 
такого типу, зазвичай, обирають крупні проекти через значні операційні 
витрати. 

Сьогодні до найпоширеніших об’єктів державно-приватного 
партнерства можна віднести: житлово-комунальну сферу; будівництво та 
утримання автомобільних шляхів; енергозбереження; експлуатацію будівель, 
які знаходяться у володінні державного сектору та ін. [1, с. 96].  

Однак в умовах низького рівні довіри представників сфери бізнесу до 
влади, важливого значення набуває роль міжнародних організацій у 
підтримці ДПП в Україні.  

Зазначимо, що напрями діяльності міжнародних організації можна 
систематизувати у наступні групи: консультування; фінансування; 
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мобілізація капіталу.  
Європейська економічна комісія при ООН надає виключно 

консультативні послуги у реалізації проектів ДПП.   
Для розвитку механізму державно-приватного партнерства в Україні 

особлива роль належить міжнародним фінансовим організаціям. Кредитні 
відносини відкривають можливості отримувати позики з порівняно низькими 
відсотковими ставками та тривалим терміном повернення суми боргового 
зобов’язання. Це дозволяє інвестувати суспільні інвестиційні проекти, що 
зазвичай досить ризиковано для окремих приватних інвесторів.  

Налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями має наступні переваги для економіки України, серед яких 
можна виділити:  

1) задоволення потреб державного і корпоративного секторів у 
позиковому капіталі за вигідних умов;  

2) збільшення питомої ваги інвестиційних ресурсів у загальній сумі 
державних позик;  

3) підвищення темпів економічного зростання у довгостроковому 
періоді. 

Таким чином, використання механізмів державно-приватного 
партнерства є ефективною формою взаємодії влади і бізнесу, що спрямована 
на повну реалізацію суспільних потреб. Незважаючи на очевидні складнощі, 
пов’язані з економічними реаліями України, варто підкреслити, що сьогодні 
пріоритетом є мобілізація внутрішніх фінансових ресурсів національної 
економіки, а залучення міжнародних організацій необхідно для надання, в 
першу чергу, консультативної і технічної допомоги.    
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