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PUBLIC
PRIVATE PARTNERSHIP — A DRIVING FORCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY

У статті здійснено аналіз нормативно"правового забезпечення розвитку державно"приватного партнерства в
Україні. Розкрито окремі аспекти запровадження державно"приватного партнерства у країнах, що розвиваються, та
розвинутих країнах світу. Відображено основні проекти державно"приватного партнерства в Україні. Описано про"
блеми взаємодії держави та суб'єктів приватного бізнесу такі, як недостатня привабливість для інвесторів частини
об'єктів, на яких передбачається реалізація проектів державно"приватного партнерства; низький рівень фахової підго"
товки спеціалістів, що займаються питаннями запровадження державно"приватного партнерства, відсутність їх мо"
тивації щодо пошуку та роботи з приватними інвесторами; брак інформації у частини представників бізнесу щодо
переваг використання механізмів партнерства в процесі розвитку підприємницької діяльності. Запропоновано мо"
дель розвитку державно"приватного партнерства на регіональному рівні, що передбачає створення комітетів з про"
блем розвитку державно"приватного партнерства у регіонах країни. Функціонування таких комітетів дасть мож"
ливість покращити нормативно"правове, фінансово"кредитне, науково"дослідне, навчально"методичне та інформа"
ційно"консультаційне забезпечення розвитку державно"приватного партнерства і дозволить спрямувати суспільне
виробництво країни на інноваційний шлях.

The article examines the regulatory support of public"private partnership in Ukraine. Some aspects of public"private
partnership in the developing countries and developed countries have been considered. In this article displaying main
projects of public"private partnership in Ukraine. Described the problems of cooperation between public and subjects of
private business such as insufficient investment attractiveness of the object, which provides for the realization of public"
private partnership; low level of professional preparation of specialists that engage in the questions of input of public"
private partnership, the absence of their motivation in relation to a search and work with private investors;

We have proposed the model of development of public"private partnership at regional level that envisages the creation
of the Committees on the problems of the development of public"private partnership in the regions of country.

Functioning of such committees will give an opportunity to improve the normatively"legal, financial"credit, scientific"
research, scientific"methods and informatively"consultative providing of development of public"private partnership
and will allow direct the public production of the country at innovative way.

Ключові слова: державно�приватне партнерство, інноваційний розвиток, науково�дослідні
та дослідно�конструкторські роботи, реконструкція, модернізація, конкурентоспро�
можність.

Key words: public�private partnerships, innovative development, scientific research and
experimental design work, modernization, competitiveness.

на інноваційну модель розвитку з оптимізацією
витрат виробництва як у приватному, так і у
державному секторах. Важливим кроком у на�
прямі реалізації даної мети є розвиток держав�
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но�приватного партнерства. В Україні вже
зроблено окремі кроки щодо впровадження
державно�приватного партнерства в окремих
сферах господарської діяльності (Національ�
ний проект "Енергія природи" в Одеській об�
ласті, згідно з якими будуються вітрові та со�
нячні електростанції загальною потужністю
220 МВт, проекти "Водовугільне паливо", "Теп�
лий дім"; інвестиційні проекти за напрямом
"Біржа проектів" тощо).

Сучасні дослідження особливостей вста�
новлення державно�приватного партнерства в
економічній системі суспільства показали, що
такий спосіб взаємодії приватного сектора
економіки з державним є достатньо ефектив�
ним, збільшує зайнятість, активізує інтелекту�
альний капітал, стимулює внутрішні та іно�
земні інвестиції, знижує рівень бідності в
країні тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичний фундамент державно�приват�
ного партнерства заклали відомі вчені�еконо�
місти такі як Дж. Гелбрейт, Дж. Кейнс, К. Мак�
конел, Дж. Миль, Й. Шумпетер та ін.

Сучасні аспекти розвитку державно�при�
ватного партнерства досліджують І. Брайлов�
ський, С. Даниленко [1], Я. Казюк, Т. Кришталь
[4], В. Круглов, П. Курмаєв [5], А. Музиченко,
С. Сімак [7], О. Сімсон, С. Стойка [8], О. Чмир,
В. Шинкаренко та ін.

Проте, враховуючи реформи та якісні зміни,
що відбуваються в країнах на сучасному етапі
розвитку, окремі напрями розвитку державно�
приватного партнерства потребують подаль�
шого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У процесі дослідження буде розглянуто

нормативно�правове забезпечення розвитку
державно�приватного партнерства в Україні,
проаналізовано основні напрями впроваджен�
ня практики державно�приватного партнерства
та запропоновано шляхи підвищення ефектив�
ності проектів, що передбачають спільну участь
держави та бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток економічної системи країни не�

можливий без інвестицій в інфраструктуру.
Реконструкція та модернізація шляхосполу�
чень, комплексів комунальної та соціальної
інфраструктури, розробка та впровадження
енергозберігаючих технологій сприяють
створенню передумов для розвитку бізнесу та

підвищення якості життя населення. У краї�
нах, що розвиваються, таких джерел фінан�
сування, як бюджет та кошти державних кор�
порацій недостатньо для фінансування под�
ібних проектів, тому виникає необхідність ви�
користання нових механізмів забезпечення
ефективного розвитку економіки на основі
принципів державно�приватного партнер�
ства.

Вчені�економісти наводять різні приклади
державно�приватного партнерства в країнах
світу.

Зокрема Сімак С.В. розглядає принципи
здійснення державно�приватного партнерства
у Франції, Німеччині, Фінляндії, США.

Автор наводить, як приклад, "французьку
модель", в основі якої лежить структура, що
легко адаптується до конкретних умов. У про�
екті державно�приватного партнерства можуть
брати участь держава, місцеві органи влади і
структури різних рівнів. Особливістю даної
моделі є те, що державні та місцеві органи вла�
ди повинні мати переважну або значну частку
у складі активів SEM, а отже і відігравати го�
ловну роль в управлінні [7, с. 89].

У Німеччині державно приватне партнер�
ство почало розвиватися в проектах коопера�
тивного будівництва. Пізніше було прийнято
Закон, згідно з яким вносилися зміни в закони,
що стосувалися оподаткування та бюджетної
політики та норми, що регулюють відносини
між державним та приватним секторами у час�
тині реалізації проектів з будівництва автома�
гістралей, державних замовлень тощо.

Стратегічно важливий для України досвід
вчений наводить на прикладі Фінляндії, яка зай�
має високі позиції у світовому рейтингу кон�
курентоспроможності. У Фінляндії державно�
приватне партнерство органами влади розгля�
дається як фундамент розвитку інноваційної
економіки. Проекти державно�приватно парт�
нерства спрямовані на науково�дослідні та до�
слідно�конструкторські роботи залучають
до 6 млрд євро щорічно (близько 70 % суми —
приватні інвестиції, 30 % — бюджетні видатки).
США в межах інноваційних проектів держав�
но�приватного партнерства та концесійних
угод об'єднує інтереси та ресурси федеральних
округів, штатів тощо для будівництва та рекон�
струкції нових і вже існуючих магістралей [7,
с. 90, 91].

Як приклади успішної реалізації проектів
державно�приватного партнерства можна на�
водити також:

1. Інфраструктурні проекти — будівництво
та відновлення автомобільних доріг, шкіл і ліка�
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рень (Велика Британія, Іспанія, Фінляндія, Ка�
нада); швидкісних автомобільних і залізничних
доріг, метрополітену, аеропортів і стадіонів
(Франція, Австрія, Португалія, Туреччина та
Греція); поромних переправ (Румунія, Болгарія,
Греція); побудова нових та реконструкція зно�
шених міських транспортних систем і об'єктів
житлово�комунального господарства (Австра�
лія, Нідерланди та Ірландія).

2. Гуманітарні проекти — підвищення якості
освіти і охорони здоров'я (США та Канада);
проведення наукових досліджень (зокрема,
тільки у Німеччині протягом 2012 р. приватні
інвестиції у наукові дослідження становили
понад 50 млрд євро).

3. Проекти щодо захисту навколишнього
середовища (Канада) тощо [6].

Запровадження державно�приватного
партнерства в Україні є одним із важливих на�
прямів нової регіональної політики в програ�
мах інноваційного розвитку регіонів країни.

Важливим нормативно�правовим актом для
розвитку державно�приватного партнерства в
Україні став Закон України "Про концесії" від
16 липня 1999 року. Він визначає поняття та
правові засади регулювання відносин концесії
державного та комунального майна, а також
умови і порядок її здійснення з метою підви�
щення ефективності використання державно�
го і комунального майна і забезпечення потреб
громадян України у товарах (роботах, послу�
гах) [3].

1 липня 2010 року був прийнятий Закон
України "Про державно�приватне партнер�
ство". У Законі державно�приватне партнер�
ство визначають як співробітництво між дер�
жавою 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 (приват�
ними партнерами), що здійснюється на ос�
нові договору в порядку, встановленому цим
Законом та іншими законодавчими актами
[2].

У Законі прописано ознаки державно�при�
ватного партнерства такі, як забезпечення ви�
щих техніко�економічних показників ефектив�
ності діяльності, ніж у разі здійснення такої
діяльності державним партнером без залучен�
ня приватного партнера; довготривалість
відносин (від 5 до 50 років); передача приват�
ному партнеру частини ризиків у процесі
здійснення державно�приватного партнерства;

внесення приватним партнером інвестицій в
об'єкти партнерства із джерел, не заборонених
законодавством [2].

Конституція України, Цивільний кодекс
України, Господарський кодекс України,
вищезгаданий Закон, інші законодавчі акти
України, а також міжнародні договори Украї�
ни лежать в основі регулювання соціально�еко�
номічних відносин, що виникають у процесі ре�
алізації проектів державно�приватного парт�
нерства.

Згідно зі статтею 4 Закону "Про держав�
но�приватне партнерство" до сфер застосу�
вання державно�приватного партнерства
віднесено:

— пошук, розвідку родовищ корисних ко�
палин та їх видобування, крім таких, що здійс�
нюються на умовах угод про розподіл про�
дукції; виробництво, транспортування і поста�
чання тепла та розподіл і постачання природ�
ного газу;

— будівництво та/або експлуатація авто�
страд, доріг, залізниць, злітно�посадкових смуг
на аеродромах, мостів, шляхових естакад, ту�
нелів 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 зрошу�

вальних і осушувальних систем;
— оброблення відходів;
— виробництво, розподілення та постачан�

ня електричної енергії;
— управління нерухомістю [2].
Ми вважаємо, що на сучасному етапі роз�

витку економіки України, необхідно більше
уваги приділяти підвищенню якості та ефектив�
ності освітнього процесу, наукової та іннова�
ційної діяльності. Саме тому пропонуємо до�
повнити перелік наступним:

— надання освітніх послуг;
— розробка, комерціалізація та впровад�

ження результатів науково�дослідних та досл�
ідно�конструкторських робіт.

Застосування державно�приватного парт�
нерства в сфері надання освітніх послуг дасть
можливість створити навчальні заклади ново�
го покоління з потужною науковою, навчаль�
но�методичною та матеріально�технічною ба�
зою, які будуть готувати майбутніх фахівців з
інноваційним типом мисленням.

Впровадження проектів державно�при�
ватного партнерства у сфері розробки, ко�



39
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2015

мерціалізації та використання результатів
науково�дослідних та дослідно�конструк�
торських робіт стимулюватиме продуктив�
ність науковців розробляти інновації, а ви�
робників — застосовувати їх та випускати на
ринок нові конкурентоздатні товари і послу�
ги тощо.

В аналітичній записці, на сайті Національ�
ного інституту стратегічних досліджень при
Президентові України, викладено особливості
застосування механізму державно�приватного
партнерства на місцевому та регіональному
рівнях.

Зокрема, на Кіровоградщині було розгляну�
то питання передачі аеродромного комплексу
"Канатове" зі сфери управління Міністерства
оборони до сфери управління обласної дер�
жавної адміністрації з метою створення на його
базі індустріального парку. У м. Кіровограді
започатковано проект "Будівництво сучасного
комплексу з переробки твердих побутових
відходів" [6].

Волинська облдержадміністрація опраць�
овувала питання організації промислової
зони "ТехноПарк�Ковель" та будівництва
Луцького регіонального сміттєпереробного
комплексу.

В Одеській області актуальним є питання
впровадження проектів, спрямованих на вико�
ристання енергозберігаючих технологій, що

передбачає освоєння альтернативних джерел
енергії та розвиток відновлюваної енергети�
ки.

Київською облдержадміністрацією розгля�
далося питання передачі у концесію цілісного
майнового комплексу комунального підприє�
мства "Білоцерків�водоканал" тощо [6].

Розкрито також основні проблеми викори�
стання механізму державно�приватного парт�
нерства на місцевому і регіональному рівні:

— відсутність привабливості для приватних
інвесторів більшості об'єктів, на яких передба�
чається реалізація проектів державно�приват�
ного партнерства;

— недостатня фахова підготовка держав�
них службовців, які займаються питаннями
державно�приватного партнерства, низький
рівень їх мотивації щодо пошуку та роботи з
приватними інвесторами;

— відсутність інформації у частини пред�
ставників бізнесу щодо переваг використання
механізмів державно�приватного партнерства
в процесі розвитку підприємницької діяльності
[6].

З метою активізації державно�приватного
партнерства у регіонах України, ми пропонує�
мо створити регіональні комітети з питань роз�
витку державно�приватного партнерства, які
діятимуть у взаємозв'язку та взаємодії з сусп�
ільством, владою і бізнесом.

Рис. 1. Модель розвитку державно,приватного партнерства
на регіональному рівні

Джерело: складено автором.
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Ми вважаємо, що створення у регіонах ко�

мітетів з проблем розвитку державно�приват�
ного партнерства дасть можливість покращи�
ти нормативно�правове, фінансово�кредитне,
науково�дослідне, навчально�методичне та ін�
формаційно�консультаційне забезпечення роз�
витку державно�приватного партнерства і ви�
рішити вищеперераховані проблеми.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Науково�дослідні та дослідно�конструк�

торські роботи в Україні необхідно здійснюва�
ти на засадах державно�приватного партнер�
ства. Це дасть можливість залучати кошти інве�
сторів для повноцінного фінансування НДДКР,
а державним органам влади контролювати цей
процес.

Ефективне фінансування інноваційного
розвитку допоможе вирішити низку проблем,
які сьогодні існують в Україні таких, як покра�
щення екологічного стану навколишнього се�
редовища шляхом розробки та застосування
технологій, що дозволять переробляти шкід�
ливі відходи виробництва, будівництво сміт�
тєпереробних заводів тощо; підвищити якість
та зменшити витрати виробництва в реальному
секторі економіки, що дозволить виробляти
доступну за цінами продукцію, яка буде кори�
стуватися популярністю на національному та
світовому ринках тощо.
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