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У сучасних умовах держава, не маючи достатніх бюджетних ресурсів, 
не здатна самостійно забезпечити ефективне функціонування важливих 
інфраструктурних об’єктів та окремих галузей. Водночас для реалізації 
масштабних проектів у різних секторах економіки необхідні значні 
інвестиційні ресурси. Особливо гостро потребують інвестицій 
інфраструктурні галузі України – автомобільні та залізничні шляхи, 
комунальне господарство. Зазначену проблему можна вирішити пошуком 
нових форм співпраці державного та приватного секторів економіки. В 
розвинених країнах і в країнах, що розвиваються, виникла особлива форма 
взаємодії держави та бізнесу - публічне-приватне партнерство. У вітчизняній 
науковій літературі використовують термін «державно-приватне 
партнерство» (далі – ДПП). ДПП може посприяти активізації інвестиційної 
діяльності в Україні. 

Зокрема, особливостям реалізації різноманітних форм державно-
приватного партнерства в Україні присвячені праці:  Т. Єфименко [1],                    
К. Павлюк [2], І. Запатріна [3], Т. Лебеда [4], А. Павлюк, Д. Ляпін [5],             
О. Пильтяй та інші. 

При аналізі даного питання також значним джерелом формування 
думки була монографія:  Правове регулювання державно-приватного 



 

231 

 

партнерства в галузі житлово-комунального господарства України: 
монографія/ І. І. Килимник, Т. А. Коляда, А. В. Домбровська, О. І. Міхно, 
А. М. Бровдій та ін.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 131 с. 

Функціонування механізму державно-приватного партнерства, аспекти 
його впливу на активізацію інвестиційної діяльності в Україні вивчені 
недостатньо. 

Світовий досвід свідчить, що проекти ДПП полегшують вихід на 
світові ринки капіталів, стимулюють залучення іноземних інвестицій у 
реальний сектор економіки. 

ДПП відрізняється від інших форм співпраці держави та бізнесу такими 
ознаками: 

- тривалі терміни дії угод між сторонами (від 10 до 50 років). Як 
правило, проекти створюються під конкретний об’єкт (автомагістралі, 
термінали, порти тощо), який має бути завершений у вказаний строк; 

- фінансування проектів за рахунок ресурсів приватних інвесторів, 
доповнених державними коштами, спільне інвестування декількох учасників 
проекту; 

- наявність конкуренції між потенційними учасниками проекту; 
- специфічні форми розподілу відповідальності між партнерами; 
- розподіл ризиків між учасниками угоди відповідно до домовленості 

сторін. 
Найпоширенішою у світовій практиці є класифікація проектів, 

розроблена Світовим банком, згідно з якою виділяють чотири категорії ДПП: 
1) контракти на управління та орендні угоди; 2) концесії; 3) проекти, які 
передбачають нове будівництво «під ключ»; 4) часткова приватизація активів 
[7, с. 46]. 

За даними Світового банку, в країнах, що розвиваються, за період з 
1990 по 2015 роки виконувалось більше 4,5 тис. проектів державно-
приватного партнерства з обсягом залучених інвестицій 1,5 трлн дол США. 
За галузевою структурою перше місце посідають капіталоємні енергетичні 
проекти (електростанції, магістральні лінії електропередач, газопроводи). На 
другому місці транспортна інфраструктура, на третьому – телекомунікації та 
житлово-комунальне господарство. 

Серед розвинених країн по реалізації проектів ДПП перше місце 
посідають США. За період з 1985 по 2015 роки у дорожньому господарстві 
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було реалізовано 62 проект. ДПП із загальним обсягом інвестицій 42 млрд 
дол США. Активно розвивається ДПП і в країнах Європейського Союзу, 
зокрема у Великій Британії, Іспанії, Італії, Франції, Португалії, Німеччини. 

В Україні протягом тривалого часу формувались правові засади для 
розвитку окремих форм ДПП. Нині законодавчу базу розвитку ДПП 
становлять: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський 
кодекс України, Закон України «Про державно-приватне партнерство», Закон 
України «Про угоди про розподіл продукції», Закон України «Про концесії», 
Закон України «Про концесії на будівництво і експлуатацію автомобільних 
доріг», Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію 
об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що 
перебувають у комунальній власності». 

Проте аналіз нормативно-правової бази дає змогу зробити висновки 
про її складність і недосконалість, що створює ризики для ефективного 
використання ДПП для активізації інвестиційної діяльності. 

Слід зауважити, що Закон України «Про державно-приватне 
партнерство» не включив високотехнологічні інновації, розвиток яких є 
основним стратегічним завданням згідно з програмними документами, до 
сфер застосування ДПП. Водночас цей нормативний акт не забороняє 
використання таких партнерських відносин в інноваційній сфері. Тому, 
враховуючи досвід зарубіжних країн і фінансові можливості держави, в 
Україні доцільно зосередитись на реалізації проектів ДПП у кількох 
ключових сферах, а саме: житлово-комунальне господарство, розвідка, 
пошук і видобуток корисних копалин, розбудова транспортної 
інфраструктури. 

ДПП в Україні, згідно з законодавством, може реалізовуватись за 
допомогою укладання договорів про (1) концесію; (2) спільну діяльність; (3) 
інші договори. 

У міжнародній практиці найбільш поширеною контрактною формою 
партнерства державного і приватного секторів, що використовується при 
реалізації масштабних проектів, вважається концесія. В Україні державно-
приватне партнерство у формі концесії не набуло свого розвитку. 

Вітчизняні науковці [4, с. 55] вважають, що Україна не має суттєвих 
позитивних здобутків щодо співробітництва держави з приватним бізнесом 
задля суспільних інтересів. Найбільш яскраво це проявляється у соціально-
орієнтованих сферах суспільного життя, зокрема, житлово-комунальне 
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господарство (централізоване водо-, теплопостачання і водовідведення), 
охорона здоров’я, інфраструктура (дороги, залізниці, аеропорти, 
трубопровідні мережі), які традиційно утримуються за рахунок бюджету. Ці 
сфери є найменш привабливими для приватного інвестора через: а) пряме 
регулювання їх діяльності з боку відповідних органів центральної/місцевої 
влади, у тому числі – тарифне регулювання; б) низький рівень життя та 
платоспроможності населення. 

Економічний ефект для суспільства від партнерств держави і 
приватного сектора полягає в тому, що воно одержує якісніші суспільні блага 
і послуги при зменшенні витрат. Партнерства сприяють розвитку ринкових 
відносин, приватної ініціативи і приватного підприємництва. Об’єднання 
фінансових ресурсів державного і приватного сектору дозволяє ефективніше 
вирішувати економічні і соціальні завдання. Зрештою це служить 
підвищенню якості життя населення і посиленню конкурентоспроможності 
економіки. 

Партнерство бізнесу і влади дозволяє істотно збільшити шанси на успіх 
при реалізації крупних проектів. Об’єднання ресурсів і справедливий 
розподіл ризиків між сторонами партнерства дозволяють активно залучати 
інвестиції для реалізації суспільно і соціально значущих проектів, знижувати 
фінансове навантаження на платників податку і надає можливість доведення 
коштів до кінцевих споживачів. 
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