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В умовах сучасних стрімких ринкових перетворень в економіці нашої 

держави взаємодія бізнесу та влади є дуже важливим етапом розвитку 
України. Держава і приватний бізнес не повинні бути взаємовиключними, а 
навпаки, необхідно зробити їх взаємодоповнюючими секторами економіки та 
політики. Цивілізований ринок жодної країни не може існувати без 
стратегічного партнерства держави з приватним сектором. Існує точка зору, 
що залучення приватно-підприємницького сектора до вирішення соціальних і 
економічних завдань може зробити державу «ефективною і гнучкою» [3,                
С. 104-116.]. 

Проблема взаємодії бізнесу і влади характерна не тільки для України, 
тому є актуальною для багатьох держав. Для урядів більшість країн світу  ця 
проблема також актуальна. Саме тому багато вітчизняних та зарубіжних 
дослідників  створили низку ґрунтовних публікацій: 

В. Андріанова, В. Базилевича, Я. Базилюк, Дж. Бланка,  
М. Гельвановського, В. Гейця, П. Єщенка, Я. Жаліла, Б. Кваснюка,  
П. Корнеліса, І. Крюкової, П. Кругмана, С. Ліндера, Д. Лук'яненка,  
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Дж. Ф. Мура, М. Портера, Дж. Сакса, Дж. Стренда, Р. Фатхутдінова,  
Дж. Харта, Г. Хамела, та ін. Питанням формування інституту державно-
приватного партнерства присвячені праці Дж. Б'юкенена, В. Варнавського,  
А. Гальчинського, Е. Дюркгейма, Дж. Коммонса, І. Мазур, Д. Норта,  
Р. Нурєєва, А. Чухна та ін. 

Метою даного дослідження є висвітлення сутності та значення 
державно-приватного партнерства як чинника впливу на  удосконалення 
взаємодії влади та бізнесу в Україні. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому проведено 
різноаспектний і комплексний аналіз позитивного впливу державно-
приватного партнерства на економіку України. 

Партнерство держави та приватного сектору є важливим чинником 
підвищення конкурентоспроможності держави, враховуючи сучасні умови 
стрімкої глобалізації. Така співпраця дає можливість суттєво збільшити 
шанси на досягнення успіху при реалізації масштабних проектів.  

За допомогою справедливого, згідно до чинного законодавства, 
розподілу ризиків та об’єднання ресурсів сторонами партнерства, з’являється 
можливість активно залучати інвестиції для реалізації суспільно і соціально 
значущих проектів, бізнес стає соціально відповідальним. Водночас, 
зберігши держаний контроль над активами, підприємство процвітає завдяки 
використанню позитивних сторін та досвіду приватного сектору. Якість 
державних послуг які надаються населенню покращується, а фінансове 
навантаження на платників податків зменшується.  

Чинне законодавство дуже чітко визначає організаційно-правові засади 
взаємодії державних партнерів з приватними партнерами та основні 
принципи державно-приватного партнерства на договірній основі. Якщо 
розглянути ДПП як спосіб удосконалення командної роботи держави та 
бізнесу спрямованої на покращення економічної ситуації в країні, зміцнення 
її  конкурентоспроможності на світовому ринку, забезпечення споживачів 
якісними товарами та послугами вітчизняного виробництва а також 
соціально відповідального бізнесу, можна досягти поставленої мети з 
користю для України та її населення.  

Необхідно тільки завоювати довіру громадськості до цього нового для 
сучасної України типу господарських відносин за допомогою посилення 
прозорості діяльності зумовленої взаємодією держави та бізнесу. 

 



 

184 

 

Література 

1. Варнавский В. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты и 
риски. М.: Наука, 2005. 

2. Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, 
риски / РАН; Институт мировой экономики и международных отношений. – М. : Наука, 
2005. – 315 с. 

3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т.2. / Редкол.: ... С. В. Мочерний 
(відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 848 с., С. 534. 

 
 
 


