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Прийняття Закону України «Про державно-приватне партнерство» 
нарешті привернуло увагу широкого загалу до взаємовідносин держави і 
приватного бізнесу, відкривши можливості для приватного партнера самому 
ініціювати проекти, а для держави — вирішувати суспільно-значимі 
проблеми із залученням фінансового та професійного потенціалу приватного 
партнера. Важливо, що прийняття закону активізувало у суспільстві 
очікування інноваційного оновлення й ефективного розвитку. 

Слід ще раз особливо підкреслити, що належний розвиток механізмів 
державно-приватного партнерства є особливо актуальним сьогодні, в умовах 
фінансово-економічної кризи і вкрай обмежених бюджетних можливостей — 
саме він може стати ключовим фактором та двигуном економічного 
реформування в нашій країні. Тобто від запропонованих засад і положень 
Закону України «Про державно-приватне партнерство» та відповідних 
підзаконних актів, ефективності їх упровадження у практичну діяльність 
безпосередньо залежить питання: бути чи не бути інноваційному 
реформуванню суспільного виробництва в Україні. 

У 2016 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке 
відповідає за управління державними інвестиціями, виділило 321 об'єкт для 
реалізації проектів ДПП. Серед пріоритетних сфер: охорона здоров'я, 
транспортна інфраструктура, енергетика, машинобудування, 
агропромисловий комплекс. 
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Державно-приватне партнерство (ДПП) визначено серед ключових 

механізмів реалізації політики модернізації економіки України, вирішення 
важливих соціально-економічних проблем. Висока ефективність ДПП як 
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форми взаємодії держави та бізнесу доведена досвідом багатьох країн світу.  
Сьогодні актуалізувались об’єктивні обставини для запровадження 

механізмів ДПП. Для реалізації масштабних модернізаційних проектів в 
різних секторах економіки потрібні значні інвестиційні ресурси, потужним 
джерелом яких може стати приватний бізнес. 

В Україні протягом тривалого часу формуються правові засади для 
розвитку окремих форм ДПП. Нині законодавчу базу розвитку ДПП 
становлять: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський 
кодекс України та законодавчі акти України. 

У 2011-2012 рр. прийнято низку нормативних документів щодо 
методик і процедур, пов’язаних із реалізацією ДПП . Згідно цих документів, 
ще на етапі до підписання угоди про ДПП приватному партнерові потрібно 
пройти складні процедури узгоджень. Водночас, він не отримує від держави 
необхідних гарантій щодо виконання з її боку зобов’язань. Згідно 
затвердженого порядку, спочатку необхідно підписати контракт про ДПП та 
розпочати його реалізацію, а вже потім держава прийматиме рішення про 
надання фінансової підтримки, що не відповідає базовій сутності ДПП. 

Таким чином, нормативно-правова база регулювання розвитку ДПП в 
Україні є дуже складною, багаторівневою і забюрократизованою, що в 
умовах високого рівня корупції створює ризики для ефективного 
використання цього механізму для активізації інвестиційної діяльності. 
Можна стверджувати, що це є одним із чинників відсутності реальних 
проектів ДПП, незважаючи на значну зацікавленість з боку потенційних 
приватних партнерів. 

Існує також низка суперечностей у інституційному забезпеченні ДПП. 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є спеціально 
уповноваженим органом з питань державно-приватного партнерства. До його 
основних завдань віднесено формування та забезпечення реалізації політики 
у сфері ДПП. Міністерство проводить моніторинг ефективності діяльності 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП, 
організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках ДПП. 

У Законі України «Про державно-приватне партнерство» ДПП 
визначено як співробітництво між державою Україна, Автономною 
Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування (державними 
партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних 
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підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними 
партнерами), що здійснюється на основі договору. 

Згідно закону, проекти ДПП повинні забезпечити вищу ефективність 
діяльності, ніж у разі її здійснення лише державним партнером, мати 
довготривалий характер (від 5 до 50 років), передбачати фінансування (або 
співфінансування) проекту з боку приватного партнера, розподіл 
відповідальності та ризиків між приватним і державним партнерами у 
процесі здійснення ДПП. 

В українському законодавстві закладено широкий підхід до розуміння 
ДПП, відсутній виключний перелік форм його реалізації: у рамках 
здійснення ДПП можуть укладатися договори про концесію, спільну 
діяльність, розподіл продукції та інші договори. 

Українське законодавство містить широкий перелік сфер застосування 
ДПП, зокрема пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування, 
виробництво, транспортування і постачання тепла та електроенергії, розподіл 
і постачання природного газу, будівництво та експлуатація об’єктів 
транспортної інфраструктури, машинобудування, збір, очищення та 
розподілення води, охорона здоров’я, туризм, оброблення відходів, 
управління нерухомістю тощо. 

Водночас, світовий досвід показує, що, як правило, держава визначає 
обмежену кількість сфер та форм реалізації ДПП, що дозволяє ефективно 
використати державні ресурси і спрямувати їх на вирішення найбільш 
гострих проблем. В більшості випадків механізм ДПП використовувався в 
країнах Європи саме для створення інфраструктурних об’єктів. Наприклад, у 
Фінляндії таким чином були побудовані центральні автошляхи, в Португалії 
– реконструйовані аеропорти та регіональні шляхи, у Франції – оновлено 
мережі водопостачання та побудовані швидкісні автомагістралі. У країнах із 
невисоким рівнем соціально-економічного розвитку проекти ДПП 
реалізуються насамперед у сферах транспортної інфраструктури та 
комунального господарства на основі договорів концесії.  

Для практичного запровадження основних форм ДПП з метою 
залучення приватних інвестиційних ресурсів для модернізації української 
економіки необхідне проведення цілеспрямованої послідовної державної 
політики розвитку ДПП. Вона має бути спрямована на формування 
сприятливого економічного та управлінського середовища для розроблення й 
реалізації проектів ДПП, а саме: 
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- удосконалення нормативно-правової бази регулювання відносин 
ДПП; 

- удосконалення інституційного забезпечення розвитку ДПП; 
- підвищення гарантій захисту інтересів державних та приватних 

партнерів ДПП у процесі розроблення, затвердження та реалізації проектів. 
Необхідною передумовою ефективного розвитку ДПП є формування 

загального сприятливого середовища для бізнесу, що передбачає покращення 
інвестиційного клімату, податкового та регуляторного середовища. 
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Державно-приватне партнерство в Україні – система відносин між 

державним та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох 
партнерів об'єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності 
та винагород (відшкодувань) між ними, для взаємовигідної співпраці на 
довгостроковій основі у створенні (відновленні) нових та/або модернізації 
(реконструкції) існуючих об'єктів, які потребують залучення інвестицій, та у 
користуванні (експлуатації) такими об'єктами. 

До недавніх пір в Україні не існувало будь-якого декларованого 
(унормованого) системного бачення держави щодо упровадження та 
розвитку процесу взаємовигідного співробітництва держави з приватним 
бізнесом. 

Прийняття 01.07.2010 р. Закону України від «Про державноприватне 
партнерство» нарешті привернуло увагу широкого загалу до взаємовідносин 
держави і приватного бізнесу, відкривши можливості для приватного 
партнера самому ініціювати проекти, а для держави — вирішувати 
суспільно-значимі проблеми із залученням фінансового та професійного 
потенціалу приватного партнера. Важливо, що прийняття закону 


