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еколого-економічні та соціальні інновації, залучити додаткові фінансові та 
матеріальні ресурси, підвищити потенціал платоспроможності підприємств 
ЖКГ, підвищити сталість розвитку підприємств ЖКГ та ефективність 
процесів надання комунальних послуг. 
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Дієвим засобом підвищення ефективного функціонування державної 

власності є розвиток партнерських відносин держави та бізнесу. Це дозволяє 
залучити в державний сектор економіки додаткові ресурси, насамперед 
інвестиції. У такій системі відносин відбувається об’єднання ресурсів і 
потенціалів держави і бізнесу, що сприяє підвищенню ефективності 
використання наявних ресурсів, розподілу ризиків між державним і 
приватним сектором та їх мінімізації. Державно-приватне партнерство 
визначено серед ключових механізмів реалізації політики модернізації 
економіки України, вирішення важливих соціально-економічних проблем. 
Висока ефективність такої форми взаємодії держави та бізнесу доведена 
досвідом багатьох країн світу.   

Сьогодні розвиток партнерських відносин в Україні знаходиться на 
початковій стадії, зокрема не сформовано інститути та інституціональне 
середовище державно-приватного партнерства. Це зумовлює необхідність 
наукового обґрунтування сутності державно-приватного партнерства як 
форми інституціональної взаємодії державної влади з бізнесом його ролі в 
розвитку суспільства, форм і способів реалізації державно-приватного 
партнерства. 

У залежності від трактування сутності партнерства до його базових 
ознак у вузькому (економічному) трактуванні відносять такі :  сторонами 
державно-приватного партнерства є держава і приватний бізнес; взаємодія 
сторін закріплюється на офіційній, юридичній основі; взаємодія сторін має 
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рівноправний характер; державно-приватне партнерство має чітко виражену 
публічну, суспільну спрямованість;  у процесі реалізації сторін на основі 
державно-приватного партнерства консолідуються, об’єднуються ресурси і 
вклади сторін; фінансові ризики і затрати, а також досягнуті результати 
розподіляються між сторонами у визначених наперед пропорціях [1]. 

 З точки зору держави об’єднання фінансових ресурсів державного та 
приватного секторів дозволяє вирішувати цілий ряд важливих завдань: 
підвищення ефективності розбудови і управління інфраструктури; 
максимізація, на вкладені ресурси; витрачання державних фінансових 
ресурсів в сучасних умовах задля їх економії в майбутньому; концентрація 
інвестицій у ключових для суспільства проектах; передача значної частини 
ризиків до приватного сектора; стимулювання інноваційної діяльності через 
механізми конкуренції. 

Отже, для розвитку державно-приватного партнерства необхідно: 
закріплення принципів партнерства у державних і регіональних стратегіях 
соціально-економічного розвитку держави та регіонів; створення 
сприятливого інституційного середовища державно-приватного партнерства; 
розробка і удосконалення його нормативно-правової бази; забезпечення 
державної підтримки і гарантій держави партнерам з приватного сектору; 
створення державного органу з питань державно-приватного партнерства, а 
також інститутів громадянського суспільства, необхідних для його 
діяльності: об’єднань, асоціацій, союзів, експертних і консультативних 
комітетів; запровадження публічного контролю за виконанням договірних 
зобов’язань всіма учасниками-партнерами. 

Головним спрямуванням нормативно-правового забезпечення має стати  
незмінність форми власності та цільового призначення об’єкта, який 
споруджується, модернізується чи управляється за допомогою механізмів 
державно-приватного партнерства, протягом усього строку партнерства; 
справедливий розподіл ризиків, пов’язаних з виконанням договорів 
державно-приватного партнерства;  справедливий розподіл прибутку між 
державою та приватним сектором. 
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У багатьох державах досить часто виникає потреба у залученні 

приватних інвестицій з метою розвитку певних об'єктів, що мають значне 
соціально-економічне значення. Така необхідність виникає за відсутності 
необхідних ресурсів у держави для підтримки та або вдосконалення споруд 
та інших об’єктів, що знаходяться у власності держави. Тому постає потреба 
створення певної форми взаємодії держави та бізнесу з метою ефективного 
управління державною власністю. Однією з таких форм є державно-приватне 
партнерство, але існують проблеми, які гальмують розвиток цього виду 
співробітництва, зокрема в Україні. 

У науковій літературі існує багато визначень державно-приватного 
партнерства, які розглядають різні сторони даного явища. Таким чином 
державно-приватне партнерство (ДПП) – це інституціональний і 
організаційний альянс між державою і бізнесом з метою реалізації 
національних і міжнародних, масштабних і локальних, але завжди суспільно 
значущих проектів у широкому спектрі сфер діяльності.  Але це система 
співробітництва приватного сектора, підприємств і організацій бізнесу з 
державними установами. 

У наслідок постійного дефіциту коштів бюджетів усіх рівнів на 
виконання завдань соціально-економічного розвитку та з огляду на наслідки 


