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ANALYTICAL REVIEW OF MODELLING STATE�PRIVATE PARTNERSHIP IN TERMS
OF ENSURING ENVIRONMENTAL SECURITY

Обгрунтовано, що однією з важливих умов для успішного здійснення соціально>економічної модернізації як на націо>
нальному, так і на регіональному рівні є сприяння розвитку тісної співпраці держави та бізнесу. Ця взаємодія може знизити
витрати на всіх рівнях при реалізації інфраструктурних проектів, покращити ефективність державного сектору з точки зору
відповідності потребам економічного розвитку, дозволить підвищити рівень ВВП. Водночас це покращить якість та забезпе>
чить наявність соціально>економічної інфраструктури та ресурсів, розвиток капіталу, трудових відносин, технологій та
відносин між діловими коопераціями, сприяє експорту та залученню іноземних інвестицій.

Досліджено, що забезпечення соціально>економічного розвитку держави не можливе без формування механізму дер>
жавно>приватного партнерства. Державно>приватне партнерство є запорукою забезпечення інвайронментальної безпеки.

Визначено переваги існування державно>приватного партнерства для державного сектору та приватного сектору: вир>
ішення системних проблем еколого>економічного розвитку природогосподарювання; можливість розділити ризики, пере>
класти їх на партнерів; можливість зменшення бюджетних видатків; залучення інвестицій; розширення можливостей конт>
ролю за дотриманням екологічних норм та стандартів; пряма державна; зниження податкового тиску в процесі реалізації
екологічних інноваційних проектів.

Проаналізовано існуючі класифікації моделей державно>приватного партнерства за різними критеріями класифікації.
Обгрунтовано, що до найбільш поширеної класифікації моделей державно>приватного партнерства входять модель опера>
тора, модель кооперації, модель концесії, договірна модель, модель лізингу.

It is justified that one of the important conditions for successful implementation of socio>economic modernization both at
national and regional levels is to promote close cooperation between state and business. This cooperation can reduce costs at all
levels implementing the infrastructure projects, improve the efficiency of the public sector in terms of meeting the needs of
economic development, increase GDP. At the same time, it improves the quality and ensures the accessibility of socio>economic
infrastructure and resources, capital development, labour relations, technologies and relations between business cooperatives,
promotes export and attracts foreign investment.

It is investigated that ensuring social and economic development of the state is impossible without forming the mechanism
of public>private partnership. Public>private partnership is a guarantee of insuring the environmental security.

It is determined that public>private partnership ensuring environmental security allows: increasing the efficiency of the
management of the objects of various forms of ownership in order to protect the environment; improving the quality of the
services for the public and business.

The advantages of the public>private partnership for public and private sectors are determined: solving systemic problems
of the ecological and economic development of the nature management; the possibility to share risks; the possibility to reduce
budget overheads; attracting investments; enhancing the monitoring capacity compliance with environmental regulations and
standards.

The existing classifications modelling the public>private partnership according to different criteria of classification is analyzed.
It is justified that the most common classification of public>private partnership models is the model of the operator, the model of
the cooperation, the model of the concession, the contractual model and the model of leasing.

Ключові слова: інвайронментальна безпека, держава, підприємство, державно5приватне
партнерство, соціально5економічний розвиток.

Key words: environmental security, state, enterprise, public5private partnership, social and
economic development.

ства щодо забезпечення інвайронментальної без#
пеки на рівні держави та підприємства.

Необхідним є дослідження існуючих моде#
лей державно#приватного партнерства та їх
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адаптація щодо забезпечення інвайронмен#
тальної безпеки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність економічної категорії "інвайрон#
ментальна безпека", особливості реалізації
інвайронментальної безпеки та пріоритети
інвайронментальної безпеки досліджено Ма#
щенко М.А. [1—3]. Данилишин Б. [4] до#
сліджував сутність та роль державно приват#

ного партнерства в соціально#
економічному розвитку дер#
жави. Дослідження світових
моделей державно#приватно#
го партнерства та їх адаптація
на національному просторі ма#
ють місце в наукових розроб#
ках вчених#економістів [5—
10], сутність інвайронменталь#
ної економіки досліджували
вчені#економісти Хопнер А.,
Кант Б., Шолтенс Б. [11], сут#
ність державно#приватного
партнерства України [12].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Оскільки інвайронмен#

тальна безпека підприємства
це запорука досягнення інвай#
ронментальної безпеки дер#

жави, то подальшого дослідження потребує
аналіз сутності інвайронментальної безпеки
підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналітичний огляд класифі#

кацій моделей державно#приватного парт#
нерства та дослідження можливості їх адап#
тації в економіку для забезпечення інвай#
ронментальної безпеки на державному рівні та
рівні підприємства.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У світовій практиці існує
безліч класифікацій моделей
державно#приватного парт#
нерства. Розглянемо деякі з
них.

Національна рада США
щодо державно#приватного
партнерства розглядає на#
ступні моделі державно#при#
ватного партнерства, основ#
ним критерієм класифікації
якого є мета створення [6]:

Модель державно#приват#
ного партнерства, яка сфор#
мована для залучення управ#
лінської експертизи приват#
ного партнера для реалізації
великих і складних програм
може бути адаптованою до
національної економіки та ви#
користовуватись для забезпе#
чення інвайронментальної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Моделі державно-приватного партнерства  

Сервісний контракт (Service Contract) – угода, при якій приватна 
компанія забезпечує експлуатацію державних активів протягом 
короткого періоду часу 

Контракт на управління і експлуатацію (Operation and Management 
Contract) – угода про передачу приватному партнеру об'єкту державної  
власності для управління і експлуатації на фіксованій або 
диференційованій основі 

Оренда (Leasing) 

Будівництво «під ключ» (Turnkey Procurement) – угода, за умовами якої 
приватний партнер відповідальний за проектування, будівництво і 
експлуатацію інфраструктурного проекту

Проектування, будівництво, фінансування і експлуатація (DBFO – 
Design, Build, Finance, and Operate) – модель, у якій приватний партнер 
проектує інфраструктурний об'єкт відповідно до вимог державних 
органів, фінансує його будівництво, потім переходить до фази 
експлуатації. Після закінчення терміну угоди об‘єкти можуть бути 
повернуті державі, якщо це передбачено умовами контракту 

Рис. 2. Моделі державно^приватного партнерства
Європейського Союзу

Рис. 1. Моделі державно^приватного партнерства США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделі державно-приватного партнерства  

партнерства, створені з метою якнайшвидшої реалізації пріоритетних 
інфраструктурних проектів, і тому сформовані згідно з процедурою 
пакетного тендеру 

партнерства, сформовані для залучення управлінської експертизи 
приватного партнера для реалізації великих і складних програм 

партнерства, пріоритетною метою яких є залучення нових технологій, 
розроблених у приватному секторі 

партнерства, які мають на меті залучити різноманітні фінансові 
ресурси, доступні для бізнесу 

партнерства, які дозволяють і заохочують розвиток створеної 
інфраструктури приватним партнером, його власність на споруджений 
об‘єкт і, відповідно, управління ним та іншим капіталом 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2018

33

безпеки на макро# та мікро#
економічному рівнях.

Європейський Союз класи#
фікує моделі державно#при#
ватного сектору за ступенем
залучення та розподілу ри#
зиків між державним та при#
ватним сектором [7]:

З метою забезпечення
інвайронментальної безпеки
доцільно було б використову#
вати контракт на управління і
експлуатацію, згідно з яким
здійснювалась би передача
приватному партнеру об'єкту
державної власності для
управління і експлуатації на
фіксованій або диференційо#
ваній основі.

Світовий банк розглядає
наступну класифікацію мо#
делей державно#приватного
партнерства [8]. В основі кла#
сифікації лежить наступний
критерій: питома вага участі
приватної компанії у роз#
поділі експлуатаційних ри#
зиків та експлуатаційних витрат. Експерти
Світового банку виділяють 4 основні форми
публічно#приватного партнерства (див. рис.
3).

Найбільш адаптованою формою державно#
приватного партнерства щодо забезпечення
інвайронментальної безпеки може бути конце#
сійний договір, згідно з яким приватний сектор
бере на себе управління державним інфраст#
руктурним об'єктом та інвестиційні ризики.

Одягайло Б.М., Москаленко О.М. пропону#
ють таку класифікацію державно#приватного
партнерства як інституту розвитку інновацій#
ної сфери в Україні [9].

Для забезпечення інвай#
ронментальної безпеки до#
цільно було б використати
приватно#державне фінансу#
вання й управління за наяв#
ності приватно#державної
власності, тобто модель коо#
перації.

Мішеніна Н.В., Ярова І.Є.,
Мішеніна Г.А. розглядають
наступні форми (механізми)
реалізації державно#приват#
ного партнерства у сфері при#
родо господарювання [10], які
подано на рисунку 5.

Забезпечення інвайронментальної безпеки
підприємства та держави в цілому можливе за
рахунок використання наступних моделей дер#
жавно#приватного партнерства:

— концесії, коли приватне підприємство має
можливість використання природних ресурсів
за визначену плату;

— контракту на управління, коли розподіл
ризиків між державою та приватним сектором
відбувається наступним чином: власність та
інвестиційні рішення належать державі, а при#
ватний сектор забезпечує ефективне природо#
користування;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделі державно-приватного партнерства  

Модель оператора, яка передбачає приватне фінансування й управління, 
а також наявність приватно-державної власності 

Модель кооперації – це приватно-державне фінансування й управління 
за наявності приватно-державної власності

Договірна модель – приватне фінансування й управління за наявності 
приватно-державної власності

Модель лізингу – приватно-державне фінансування й управління за 
наявності приватної власності

Рис. 4. Моделі державно^приватного партнерства за суб'єктом
фінансування та власності

Рис. 3. Моделі державно^приватного партнерства
Світового банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми публічно-приватного партнерства 

Контракти на управління та оренду (Management and Lease Contracts) – 
форма публічно-приватного партнерства, згідно з якою приватний 
партнер бере на себе на фіксований період часу управління державним 
інфраструктурним об'єктом, який залишається у державній власності. 
Держава зобов'язана здійснювати фінансування проекту 

Концесійний договір (Concessions Contract) – модель публічно- 
приватного партнерства, коли приватний сектор бере на себе 
управління державним інфраструктурним об'єктом та інвестиційні 
ризики. Відмінною рисою концесії є те, що держава як одна зі сторін 
концесії володіє монопольним правом на певні ресурси або зайняття 
певною діяльністю 

Проекти «з чистого аркуша» (Greenfield Projects) – приватна компанія 
або спільне державно-приватне підприємство здійснює будівництво і 
експлуатацію нового інфраструктурного об'єкта протягом періоду 
контракту, після закінчення якого об'єкт може бути повернутий державі 

Передача активів (Divestitures) – приватна компанія купує пакет акцій 
державного підприємства, що володіє інфраструктурним об'єктом, 
через публічний продаж активів, програми приватизації та інші 
механізми
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— лізингу, коли приватний сек#
тор має доступ до екологічно—
орієнтованого сучасного облад#
нання та інноваційних технологій,
що дозволяє здійснювати еколо#
гічне виробництво товарів та по#
слуг.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, проведений ана#
літичний огляд класифікацій моде#
лей державно#приватного парт#
нерства дозволив визначити на#
ступні моделі державно#приватно#
го партнерства для забезпечення
інвайронментальної безпеки на
державному рівні та рівні підприє#
мства:

— контракт на управління і
експлуатацію, згідно з яким здійс#
нювалась би передача приватному
партнеру об'єкту державної влас#
ності для управління і експлуатації
на фіксованій або диференційо#
ваній основі;

— модель державно#приватно#
го партнерства, яка сформована
для залучення управлінської екс#
пертизи приватного партнера для
реалізації великих і складних про#
грам може бути адаптованою до
національної економіки та викори#
стовуватись для забезпечення
інвайронментальної безпеки на
макро# та мікроекономічному
рівнях;

— концесійний договір, згідно
з яким приватний сектор бере на
себе управління державним інфра#
структурним об'єктом та інвестиційні ризики;

— приватно#державне фінансування й управ#
ління за наявності приватно#державної влас#
ності, тобто модель кооперації;

— лізингу, коли приватний сектор має до#
ступ до екологічно#орієнтованого сучасного
обладнання та інноваційних технологій, що
дозволяє здійснювати екологічне виробництво
товарів та послуг.
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Моделі державно-приватного партнерства  

Оренда з переходом права власності: приватний партнер орендує 
природно-господарський об’єкт на основі договору оренди, по 
закінченню якого визначена частка може поступово перейти на 
обговорених умовах у приватну власність

Безстрокова оренда: природно-господарські об’єкти, угіддя можуть 
передаватися в оренду приватному сектору з умовою, наприклад, 
здійснення інтегрованого багатоцільового природокористування та 
створення певної кількості робочих місць для територіальних громад, 
забезпечення певного обсягу інвестицій у соціальну сферу  

Лізинг: можливість доступу екологічноорієнтованого підприємництва 
до сучасного обладнання та інноваційних технологій екологічно 
чистого («зеленого») виробництва через лізингові контракти, що 
укладаються з державними структурами

Депозитарно- компенсаційна система природогосподарювання: 
формування системи відтворення природних ресурсів орендаторами 
природоексплуатаційного фонду

Створення інтегрованих підприємницьких структур (кластерів), 
холдингових структур 

Концесія: приватний оператор (підприємець, приватна компанія, 
юридична особа) отримує за визначену в договорі плату права на 
використання природних ресурсів або експлуатацію та управління 
об’єктами природоохоронної (екологічної) інфраструктури 

Створення-володіння- управління-передача: приватний оператор згідно 
з договором (контрактом) здійснює інвестиції на визначеному 
природно-господарському об’єкті, після чого володіє та управляє ним у 
рамках визначеного договором терміну, після закінчення якого він 
передається державі
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