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Протягом останніх років в Україні неодноразово здійснювались спроби 

стимулювання національної економіки на основі розширення традиційних та 
впровадження нових сфер в яких може здійснюватись взаємодія державного 
та приватного секторів. Така взаємодія передбачає забезпечення 
конкурентоспроможності державного сектора економіки, розвиток 
підприємництва та соціально-економічний розвиток  держави в цілому. 
Проекти, що реалізуються в рамках державно-приватного партнерства, 
мають стратегічний характер як для розвитку економіки держави, так і для 
окремих регіонів. 
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Правові засади запровадження державно-приватного партнерства в 
Україні визначено Законом України  «Про державно-приватне партнерство» 
від 1 червня 2010 року. Так, згідно зі ст. 1 цього Закону державно-приватне 
партнерство розглядається як співробітництво між державою Україна, 
Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 
відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування 
(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 
комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями 
(приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, 
встановленому законодавством України [1]. 

Майже до листопада 2015 року відповідно до ст. 4 зазначеного Закону 
було визначено такі сфери застосування державно-приватного партнерства 
як: пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування; 
виробництво і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу;  
будівництво та/ або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-
посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і 
метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; 
машинобудування; збір, очищення та розподілення води;  охорона здоров’я; 
туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення 
функціонування зрошувальних і осушувальних систем; виробництво, 
розподілення та постачання електричної енергії; управління нерухомістю.   

Законом України від 24.11.2015 року «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів  для розвитку 
державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» 
існуючий перелік сфер застосування державно-приватного партнерства було 
доповнено шляхом включення до нього: поводження з відходами, крім 
збирання та перевезення;  надання соціальних послуг, управління соціальною 
установою, закладом;  виробництво та впровадження енергозберігаючих 
технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових будинків, повністю 
чи частково зруйнованих внаслідок бойових дій на території проведення 
антитерористичних операцій; встановлення модульних будинків та 
будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб; надання 
освітніх послуг та послуг у сфері охорони здоров’я; управління пам’ятками 
архітектури та культурної спадщини [2].  На нашу думку, спроба розширення 
існуючого переліку сфер застосування державно-приватного партнерства  
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має  стати позитивним зрушенням на шляху до взаємодії держави з 
приватним партнером.   

Аналіз публікацій науковців доводить, що у закордонних промислово-
розвинених країнах проекти, здійснювані в рамках державно-приватного 
партнерства, поширені в різноманітних галузях економіки і сферах 
суспільного життя:  

- фінансовий сектор – приватні страхові і керуючі компанії, що мають 
досвід роботи зі споживачами на конкурентних ринках, займають усе більш 
потужні позиції в секторах обов'язкового соціального страхування і 
державного пенсійного забезпечення; 

- громадський порядок і безпека – забезпечення порядку на транспорті 
й у громадських місцях, експлуатованих приватними компаніями (парках, 
громадських будівлях), експлуатація міських паркінгів; 

- нерухомість – будівництво й експлуатація громадських об'єктів і 
муніципального житла в обмін на право забудови та розвитку в комерційних 
проектах; 

- освіта і медицина – школи й лікарні будуються або переобладнуються 
приватними компаніями, які одержують право комерційної забудови й 
розвитку сусідніх або інших земельних ділянок;  

- природоохоронна діяльність і розвиток інфраструктури туризму – 
обслуговування і розвиток міських і заміських парків, національних парків і 
заповідників, унікальних природних об'єктів, сполучених з правом 
експлуатації природних або рекреаційних ресурсів, у тому числі одержання 
доходів від відвідувачів і туристів; 

- муніципальні послуги – відновлення і експлуатація, а також 
будівництво нових комунальних мереж (водопровід, каналізація, тепло- і 
електропостачання), прибирання вулиць, вивезення й утилізація сміття, 
муніципальний транспорт; 

- телекомунікації – створення телекомунікаційної інфраструктури і 
монопольні права на її експлуатацію, що супроводжуються зобов'язаннями з 
надання послуг споживачам (або встановленим державою спеціальним 
категоріям споживачів); 

 - транспорт – будівництво, експлуатація і обслуговування систем 
моніторингу і управління рухом, будівництво і експлуатація автомагістралей, 
терміналів аеропортів і безліч інших проектів в автомобільному, 
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залізничному, повітряному, міському, трубопровідному, морському і 
річковому транспорті, у портах, на внутрішніх лініях тощо [3].  

Враховуючи вищезазначене, вважаємо що запровадження нових 
проектів за рахунок розширення сфер застосування державно-приватного 
партнерства дозволить закласти фундамент довгострокового економічного 
зростання, який сьогодні в Україні, на жаль, недооцінений. Про це свідчать 
показники реалізації проектів на засадах державно-приватного партнерства. 
На нашу думку, перспективними сферами запровадження державно-
приватного партнерства в Україні сьогодні можуть стати охорона здоров’я, 
публічна безпека, будівництво орендних будинків, оборона, пенітенціарна 
система. Актуальним є узагальнення відповідного зарубіжного досвіду з 
метою вивчення наслідків його застосування в умовах української дійсності. 
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У наш час, за загальним визнанням більшості фахівців, глобальними 

можна вважати наступні проблеми: збереження миру; зміцнення всесвітньої 
безпеки і роззброєння; перенаселення планети; реалізацію розумної 
демографічної політики; ліквідацію відсталості зростаючого розриву в рівні 
розвитку розвинених країн та країн, що розвиваються; подолання екологічної 
кризи; перехід до стійкого розвитку; боротьбу з голодом, убогістю і 
хворобами; раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів; 
використання Світового океану і космічного простору на користь усієї 


