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У статті розглянуто інститут державно-приватного партнерства як новітній механізм стимулювання та підтримки
сталого інвестиційного процесу в державі. Досліджено позитивний закордонний досвід реалізації важливих проектів
завдяки державно-приватному партнерству. Зроблено якісні висновки щодо необхідості проведення цілеспрямованої
послідовної державної політики розвитку державно-приватне партнерства з метою залучення приватних інвестиційних
ресурсів для модернізації української економіки, яка повинна бути спрямована на формування сприятливого економіч-
ного та управлінського середовища в частині розроблення та реалізації важливих проектів.
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ВСТУП
Одним із основних напрямів трансформації економіки України на сучасному етапі є подальше

реформування системи управління економічними процесами. Дійовим засобом залучення в дер-
жавний сектор економіки додаткових ресурсів, насамперед інвестицій, є розвиток партнерських
відносин держави та бізнесу. У такій системі відносин відбувається об’єднання ресурсів і потен-
ціалів держави і бізнесу, що сприяє підвищенню ефективності використання наявних ресурсів,
розподілу ризиків між державним і приватним сектором та їх мінімізації.

Останнім часом у зарубіжній і вітчизняній літературі приділяється багато уваги дослідженню
відносин між державою і приватним сектором, розвитком державно-приватного партнерства. Важ-
ливий внесок у дослідження проблем розвитку партнерства держави та приватного сектору вне-
сли зарубіжні та вітчизняні вчені В.Г. Варнавський, В.М. Геєць, Р.С. Грінберг, В.В. Гуменюк,
М.А. Дерябіна, В. В. Івантер, Т.І. Єфименко, М.В. Клінова, І.В. Запатріна, К.В. Павлюк, А.В. Куз-
нєцов, О.В. Мартякова, Ю.М. Пахомов, С.Є. Півоваров, Є.Л. Черевиков, А.А. Чухно, А.Н. Шохін,
Є.Г. Ясін та інші науковці.

За останні роки питання запровадження інституту державно-приватного партнерства (далі —
ДПП) стало одним із головних пріоритетів урядових стратегічних програм розвитку, індикатором
успішної взаємодії бізнесу та структур державної влади, альтернативним способом відновлення
та модернізації національної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд сучасних механізмів державного регулювання інвестиційних процесів

та доведення важливої ролі в цьому процесі інституту державно-приватного партнерства.
РЕЗУЛЬТАТИ
Залишаючись доволі новим явищем, державно-приватне партнерство в Україні має всі шанси

стати інституціональним інструментом оновлення спільного виробництва на підставі об’єднання
активів держави з інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного сектору.
Головною мотивацією держави для реалізації проектів на умовах державно-приватного партнер-
ства є обмеження бюджетних ресурсів, а також відсутність достатнього досвіду держави ефек-
тивного управління об’єктами громадської інфраструктури в ринкових умовах.

На наш погляд, механізм державно-приватного партнерства має низку переваг як для держав-
ного сектору, так і для приватних суб’єктів господарювання, що відображено на рис. 1.

Державно-приватне партнерство — складний як з організаційної, так і з фінансової та право-
вої точки зору інститут. Він включає в себе багатосторонні домовленості, розподіл ризиків, аналіз
комерційних перспектив та індивідуальні схеми фінансування та юридичного втілення [5, c. 47].

Державно-приватне фінансування проектів суспільної інфраструктури не є новою економіч-
ною концепцією. В XVIII та на початку ХІХ ст.ст. система Англії була відновлена з залученням
приватного фінансування, в основі якого були доходи від їх використання; залізниці, водо- та
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газопостачання, електрифікація, телефонний зв’язок отримали свій розвиток насамперед завдяки
інвестиціям приватного сектору. Однак у першій половині XX ст. у багатьох країнах держава
взяла на себе керівництво такими підприємствами, у тому числі шляхом їх націоналізації, і тільки
в останні роки ситуація кардинально змінилася. Дедалі частіше держава починає залучати при-
ватний сектор до одвічно державних монополій.

В Україні 1 липня 2010 року було прийнято Закон України «Про державно-приватне партнер-
ство [1], який визначив організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів із приватни-
ми партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі.

Відповідно до Закону під державно-приватним партнерством розуміється співробітництво між
державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відпові-

ПЕРЕВАГИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Для держави Для приватного сектору

1. Скорочення витрат, пов’язаних з на-
данням державних послуг

2. Активізація інвестиційної діяльності та
прискорення реалізації великих капітало-
містких інвестиційних проектів

3. Ефективне управління та використання
об’єктів державного майна

4. Економія фінансових ресурсів держави

5. Використання досвіду та професіоналі-
зму приватного сектору при збереженні
державної власності та активів

6. Підвищення ефективності державної
інфраструктури

7. Оптимізація розподілу ризиків

8. Розвиток новаторських форм проектно-
го фінансування

9. Стимулювання підприємницького мис-
лення та запровадження новітніх методів
управління в органах влади

10. Збереження та створення нових робо-
чих місць

11. Забезпечення діалогу між владою та
бізнесом на засадах партнерства

1. Залучення бюджетних коштів для реа-
лізації проекту

2. Доступ до раніше закритих сфер еко-
номіки (транспортна, інфраструктурна,
житлово-комунальна тощо)

3. Розширення можливостей отримання
кредитів від вітчизняних та зарубіжних
фінансово-кредитних установ під держав-
ні гарантії

4. Полегшення роботи з державними до-
звільними органами через участь у про-
екті

5. Підвищення статусу проекту через
участь у проекті держави

6. Створення позитивного іміджу приват-
ного учасника у суспільстві

7. Оптимізація розподілу ризиків

Рис. 1. Позитивні аспекти функціонування державно-приватного партнерства (Складено авторами)
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дних органів державної влади 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, вста-
новленому цим Законом та іншими законодавчими актами.

До ознак ДПП належать:
1. Забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі

здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;
2. Довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
3. Передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного

партнерства;
4. Внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених

законодавством [6, c. 51-59].
Проте в переважній більшості країн, які мають позитивний досвід реалізації проектів на умо-

вах ДПП, однією із визначальних ознак державно-приватного партнерства є те, що зазначений
механізм застосовується з метою реалізації масштабних, національних або міжнародних, сусп-
ільно значущих проектів. Світовий досвід переконує, що взаємодія між державою та приватним
бізнесом має найбільший ефект передусім в інфраструктурних галузях, де історично склалися
передумови, потреба та можливості для такої співпраці при реалізації масштабних соціально-
економічних завдань.

Крім того, до визначальних ознак ДПП прийнято відносити виключно конкурентний спосіб
вибору приватного партнера. Більше того, успіх реалізації проекту у формі державно-приватного
партнерства напряму залежить від прозорості проведеного конкурсу, оскільки тільки такий спосіб
забезпечує вибір найбільш економічно-вигідного проекту та надійного партнера [7].

На жаль, українське законодавство не передбачає подібних суттєвих ознак та дозволяє реаліза-
цію проекту на умовах ДПП навіть за умови, якщо конкурс фактично не відбувається, а заявку на
участь подає лише один учасник.

До основних принципів здійснення державно-приватного партнерства належать:
 рівність перед законом державного та приватного партнера;
 заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних партнерів;
 узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди;
 незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного

партнерста, цільового призначення та форми власності об’єктів, що перебувають у державній або
комунальній власності, переданих приватному партнеру;

 визнання державними та приватними партнерами прав та обов’язків, передбачених законо-
давством України та визначених умовами договору укладеного в рамках державно-приватного
партнерства;

 справедливий розподіл між державним та приватним партнерами ризиків, пов’язаних з вико-
нанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства.

Державно-приватне партнерство здійснюється на основі договору. В рамках державно-приват-
ного партнерства можуть укладатись договори про концесію, спільну діяльність, розподіл про-
дукції, інші договори [8-9].

Перевагами реалізації проектів на умовах ДПП є:
 скорочення тиску на державний або місцевий бюджет в короткостроковій перспективі за

рахунок перенесення витрат бюджету на наступні 15-20 років;
 підвищення якості державних послуг населенню;
 забезпечення ефективнішої експлуатації об’єкта приватним партнером;
 створення об’єкта певної фіксованої вартості, визначеної на етапі конкурсу. Експлуатаційні

витрати індексуються лише на коефіцієнт інфляції;
 використання досвіду та професіоналізму приватного сектору при збереженні державного

контролю над активами;
 розподіл ризиків між державою та приватним партнером;
 стимулювання конструктивного діалогу між бізнесом та владою.
Утім, реалізація проектів на умовах ДПП має і такі недоліки:
 створення фінансових зобов’язань держави на довгострокову перспективу;
 потенційно високий ризик значних витрат держави у випадку розірвання договору про ДПП;
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 відсутність досвіду реалізації проектів ДПП, відсутність фахівців достатньо високого рівня,
зокрема, зі сторони державного партнера;

 тривалість строків реалізації проектів ДПП та неможливість урахувати при укладенні дого-
вору про ДПП всі ризики, зокрема, циклічність виникнення кризових явищ;

 високі витрати на етапі підготовки проекту (витрати на розробку техніко-економічних обґрун-
тувань, оплату консультантів, юристів, аудиторів, проведення конкурсу та укладення договору);

 розрив у часі між реалізацією проекту та можливістю бюджету профінансувати його реалізацію;
 у бюджеті не відображається конкретний проект, відсутні дієві механізми відстеження його

реалізації;
 потенційно висока корупційна складова [10].
Регулювання функцій у галузі ДПП в Україні та Західній Європі покладено на різні органи.

Якщо в Європі створюються консультаційні центри, які складаються з представників приватного
бізнесу та влади, то в Україні регулятивні функції практично повністю належить різним міністер-
ствам та відомствам. При цьому кожне з них намагається проводити власну політику щодо регу-
лювання цього питання. Формування та забезпечення державної політики в сфері ДПП Указом
Президента від 31.05.2011 № 634/2011 покладено на Мінекономрозвитку.

Схема реалізації проекту на умовах ДПП має такий вигляд:
1. Галузеве міністерство проводить аналіз ефективності здійснення ДПП та виявлення можли-

вих ризиків, пов’язаних з його реалізацією в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України від 11.04.2011 № 384 [4], та за результатами якого готує висновок, що повинен містити:

1) загальну характеристику здійснення ДПП (інформація про об’єкт партнерства, мета та ре-
зультати ДПП, способи їх досягнення, учасники ДПП, форми здійснення ДПП);

2) результати проведеного аналізу ринку (кількісні характеристики попиту та пропонування, у
тому числі інформація про рівень забезпечення, тенденції попиту, вплив здійснення ДПП на кон-
курентне середовище);

3) план здійснення ДПП (етапи та графіки робіт);
4) фінансовий розділ (джерела і графіки фінансування, аналіз фінансово-економічної ефектив-

ності, обґрунтування необхідності державної підтримки);
5) соціально-економічний розділ (вплив здійснення ДПП на суміжні галузі; можливі негативні

соціальні наслідки або переваги здійснення ДПП);
6) екологічний розділ;
7) звіт про можливі ризики здійснення ДПП та управління ними;
8) розділ про істотні умови договору.
2. Підготовлений висновок про результати аналізу ефективності здійснення ДПП галузеве

міністерство надсилає:
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України — на погодження;
Міністерству фінансів України — для подання пропозицій стосовно можливих фінансових

ризиків та доцільності надання державної підтримки, передбаченої пропозицією щодо здійснен-
ня державно-приватного партнерства.

3. Міністерство фінансів аналізує висновок галузевого міністерства на предмет можливих фінан-
сових ризиків відповідного ДПП та доцільності надання державної підтримки із державного та
місцевих бюджетів (пункт 13-14 Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-
приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011
№ 384 [4]). Якщо проект передбачає надання державної підтримки, Мінфін відповідно до пункту
12 Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 279 [3], погоджує критерії та
умови надання державної підтримки, визначення її форми та обсяги. Свої висновки Мінфін подає
Мінекономрозвитку.

4. Мінекономрозвитку перевіряє висновок галузевого міністерства та розглядає висновки та
пропозиції Мінфіну. У разі позитивного рішення Мінекономрозвитку надсилає галузевому міністер-
ству погоджений висновок, який є підставою для підготовки рішення про проведення конкурсу з
визначення приватного партнера. У разі непогодження висновку Мінекономрозвитку надсилає
відповідне рішення галузевому міністерству з обґрунтуванням причин відмови.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає Кабінет Міністрів України або уповноважений
ним орган (ст. 13 Закону України «Про державно-приватне партнерство») на підставі позитивного
висновку Мінекономрозвитку.
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6. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менше семи осіб. До складу комісії
включаються представники органу управління (галузевого міністерства), Мінекономрозвитку,
Мінфіну, Фонду державного майна та Державного агентства земельних ресурсів.

7. Укладення договору в рамках ДПП здійснюється Кабінетом Міністрів України або галузе-
вим міністерством (ст.17 Закону України «Про державно-приватне партнерство»).

8. Контроль за виконанням договорів ДПП здійснюють відповідні галузеві міністерства та
Мінекономрозвитку.

Аналіз досвіду успішного впровадження урядами європейських країни проектів державно-
приватного партнерства показав, що для позитивних результатів від їх реалізації потрібно декіль-
ка умов:

 стабільна політична ситуація в країні, адже дуже важливо, щоб державний сектор був не-
змінним і чітко визначив те, чого він хоче;

 чіткі та прозорі «правила гри», тобто права та обов’язки держави та приватного партнера, які
мають бути вписані в законодавчих актах;

 запровадження режиму найбільшого сприяння приватному партнеру, введення податкових
пільг, звільнення від концесійних платежів на перші 5 років здійснення проекту державно-при-
ватного партнерства;

 принцип невтручання держави у господарську діяльність приватного партнера;
 надання гарантій збереження інвестицій та приватної власності в незалежності від того, яка

політична сила при владі;
 збереження державної та комунальної форми власності на об’єкти з одночасним упровад-

женням механізмів управління інфраструктурою приватними партнерами;
 відкритість і прозорість діяльності органів державної та місцевої влади щодо визначення

приватних партнерів;
 забезпечення надання якісних і здешевлених послуг як показник результативності й ефек-

тивності державно-приватного партнерства;
 поєднання ресурсів фінансово-кредитних установ під гарантії органів державної та місце-

вої влади;
 розподіл ризиків, визначення зобов’язань та відповідальності в договорі державно-приват-

ного партнерства;
 захист інтересів та задоволення потреб громади, контроль за якістю надання послуг приват-

ними партнерами, обговорення та моніторинг проектів за участю громадських організацій.
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 вирі-
шення найбільш гострих проблем. В більшості випадків механізм ДПП використовувався в краї-
нах 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.

Великобританія зосередила проекти ДПП на таких об’єктах інфраструктури, як школи, лікарні,
тюрми, оборонні об’єкти і автомобільні дороги.

Канада значну кількість проектів ДПП виконує в таких сферах, як енергетика, транспорт, за-
хист навколишнього середовища, водні ресурси, водопостачання та водовідведення, рекреаційні
об’єкти, інформаційні технології, охорона здоров’я, освіта.

Греція переважно виконує проекти ДПП в транспортній галузі, зокрема щодо автомобільних
доріг та аеропортів.

Ірландія визначила такі об’єкти ДПП, як автомобільні дороги та міські транспортні системи.
Австралія в якості пріоритетних напрямків для ДПП визначила транспорт і системи життєза-

безпечення міст.
Нідерланди застосовують механізм ДПП в громадському житловому ceкторі та системах жит-

тєзабезпечення міст.
Іспанія реалізує проекти ДПП в галузі платних автомобільних доріг та системах життєзабезпе-

чення міст.
США переважно виконують проекти ДПП, які об’єднують природоохоронну діяльність, жит-

тєзабезпечення сільських населених пунктів.
Існує значний досвід реалізації проектів ДПП у сферах водопостачання та водовідведення,

управління твердими побутовими відходами, екотуризму та рекреаційній галузі.
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Найпоширенішою формою ДПП є концесійні договори. За останні 10-15 років реалізовані ти-
сячі великих і малих, успішних і невдалих концесійних проектів. Концесійне законодавство існує
у понад 120 країнах світу з різним суспільним і державним устроєм.

Спектр об’єктів, збудованих у рамках концесійних угод, надзвичайно широкий: від грандіоз-
ного проекту століття «Євротунель» вартістю 15 млрд дол. США до контрактів муніципальних
органів влади у сфері дозвілля і відпочинку вартістю в декілька тисяч доларів. Більше всього
концесійних проектів реалізується у сферах водопостачання і каналізації, газового і електро-енер-
гетичного господарства, автодоріг та залізниць, міського будівництва, лісового господарства, роз-
робки надр.

Загалом, з 1990 по 2011 рр. в Європейському Союзі було укладено більше 1300 угод з ДПП
загальною вартістю капіталу, що перевищує 250 млрд євро [12].

Відмінною рисою концесії є те, що держава як одна зі сторін концесії володіє монопольним
правом на певні ресурси або зайняття певною діяльністю. Існує безліч типів концесійних угод,
найпоширенішими з яких є:

ВОТ (Build — Operate — Transfer) — «Будівництво — управління — передача». Концесіонер
здійснює будівництво та єкмплуатацію протягом встановленого строку, після чого об’єкт пере-
дається державі. Зазвичай концесійні схеми BOT використовуються при будівництві автострад
(Італія, Іспанія, Південна Корея), трубопроводів (Німеччина), електростанцій (Туреччина, Індія,
Таїланд), аеропортів (Єгипет, Греція, Канада), тунелів (Франція), стадіонів інших об’єктів, які
вимагають значних капіталовкладень, проте повинні залишатись у власності держави.

ВТО (Build — Transfer — Operate) — «Будівництво — передача — управління». Концесіонер
будує об’єкт, який передається державі у власність одразу після завершення будівництва, після
чого він надається в експлуатацію концесіонеру. Ця схема найвигідніша для держави, оскільки
передбачає високий ступінь державного контролю над об’єктом концесії і у випадку необхідності
держава в будь-який час може вплинути на діяльність концесіонера.

ВОО (Build — Own — Operate) — «Будівництво — володіння — управління». Концесіонер
будує об’єкт та здійснює наступну експлуатацію, володіючи ним на праві власності, строк дії
якого не обмежується.

ВОOT (Build — Own — Operate — Тransfer) — «Будівництво — володіння — управління —
передача» передбачає, що концесіонер будує об’єкт, здійснює експлуатацію, володіє об’єктом
протягом певного строку, після закінчення якого об’єкт переходить у власрність держави.

RОТ (Rehabilitate — Operate — Transfer) — «Реконструкція-управління-передача». Ця схема ана-
логічна BOT, тільки замість будівництва нового об’єкта передбачена реконструкція існуючого.

DBFO (Design — Build — Finance — Operate) — «Проектування — будівництво — фінансу-
вання — експлуатація». При такому підході вся відповідальність за проектування, будівництво,
фінансування та експлуатацію пов’язана воєдино та передана приватному партнеру. В Європі,
Латинській Америці та Азії така схема зазвичай використовується для розроблення нових про-
ектів платних доріг [11-15].

Зазначені схеми не є стабільними та дуже часто переплітаються між собою, створюючи нові
види концесій.

Створена в Україні законодавча база в цілому забезпечує регламентування та регулювання кон-
цесійної діяльності. На сьогодні регулювання відносин концесії державного та комунального майна
здійснюється Законами України «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію
автомобільних доріг», «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного ком-
плексу, що перебувають у державній власності», «Про особливості здачі в оренду чи концесію
об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній
власності». За оцінками європейських експертів, Закон України «Про концесії на будівництво та
експлуатацію автомобільних доріг» є одним з найкращих в Європі у цій сфері.

Великий потенціал для розвитку концесійних відносин має сфера житлово-комунального гос-
подарства (ЖКГ). Потреби підприємств ЖКГ в інвестиційних ресурсах сягають сотень мільярдів
гривень для модернізації та відновлення житлового фонду і житлово-комунальної інфраструкту-
ри, підвищення енергоефективності будівель, зменшення обсягів споживання природного газу
підприємствами комунальної енергетики, поліпшення якості питної води тощо.

Слід зазначити, що після прийняття закону про ДПП органи влади на регіональному та місцево-
му рівнях активізували роботу щодо формування організаційних засад розвитку ДПП: розробля-
ються та приймаються місцеві програми розвитку ДПП, формуються бази інвестиційних проектів.



91
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №5

Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. Роль державно-приватного партнерства у механізмі державного регулювання інвес-
тиційного процесу

Певну роботу щодо інформаційно-методичної підтримки ДПП в Україні поводять громадські
організації у взаємодії з органами влади та за фінансової і організаційної підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID). Зокрема, вони організовують навчально-методичні сем-
інари, розповсюджують інформаційно-аналітичні та методичні матеріали щодо підготовки про-
ектів ДПП тощо.

ВИСНОВКИ
Такитм чином, у статті доведено, що для практичного запровадження основних форм ДПП з

метою залучення приватних інвестиційних ресурсів для модернізації української економіки необ-
хідне проведення цілеспрямованої послідовної державної політики розвитку ДПП. Вона має бути
спрямована на формування сприятливого економічного та управлінського середовища для роз-
роблення й реалізації проектів ДПП, а саме:

 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 регу-
ляторного середовища.

З метою якнайшвидшого усунення найбільш гострих проблем і перешкод у розвитку основних
форм ДПП та активізації їх практичного запровадження необхідно:

 підготувати урядовий звіт про стан запровадження механізму ДПП для реалізації інвестицій-
них проектів та основні шляхи підвищення ефективності ДПП;

 провести парламентські слухання, присвячені розвитку ДПП в Україні з метою виявлення
проблем і перешкод для успішної реалізації проектів ДПП, вироблення на основі широкої дис-
кусії рекомендацій щодо врегулювання всіх гострих проблем;

 передбачити проведення щорічного моніторингу ефективності реалізації проектів ДПП та у
разі необхідності внесення за його результатами пропозицій щодо вдосконалення відповідного
законодавчо-нормативного забезпечення;

 сформувати на державному, регіональному та місцевому рівнях бази інвестиційних проектів,
що можуть бути реалізовані на засадах ДПП, розробити техніко-економічне обґрунтування про-
ектів. При цьому можна передбачити, що витрати на таке обґрунтування будуть компенсовані
приватним інвестором після прийняття рішення щодо реалізації проекту;

 прискорити підготовку та розпочати реалізацію пілотних проектів ДПП у сфері будівництва
автомобільних доріг та модернізації житлово-комунального господарства;

 опрацювати фінансові моделі та форми ДПП для їх застосування з метою реформування
сфер охорони здоров’я та освіти.

Для удосконалення інституційного та правового забезпечення підготовки й реалізації проектів
ДПП необхідно:

 чітко визначити повноваження органів влади, які залучаються на всіх етапах підготовки та
реалізації проектів ДПП на державному, регіональному і місцевому рівнях з метою усунення дуб-
лювання функцій; визначити органи, які можуть укладати договір ДПП в якості його сторони;

 створити Центр державно-приватного партнерства при Державному агентстві з інвестицій та
управління національними проектами України, що втілюватиме проекти з ДПП, в тому числі а
рамках реалізації Національних проектів; налагодити співпрацю Центру з Міжнародним центром
ДПП Європейської економічної комісії ООН (UNECE International PPP Centre of Excellence);

 Держінвестпроекту налагодити співпрацю з міжнародними фінансовими установами, таки-
ми як ЄБРР, Світовий банк, іншими міжнародними організаціями для отримання фінансової і
технічної підтримки проектів ДПП;

 опрацювати можливість спрощення законодавчо-нормативної бази ДПП;
 Мінрегіонбуду розробити Державну цільову програму модернізації та розвитку систем теп-

лозабезпечення України на 2012-2022 роки на основі затвердженої концепції, передбачивши зас-
тосування форм ДПП для її реалізації;

 розробити і затвердити регіональні програми комплексного оновлення основних фондів та
розбудови інфраструктури;

 внести корективи до навчальних планів закладів, що готують фахівців для державного та
муніципального управління шляхом запровадження спеціалізованих курсів щодо механізмів ДПП;
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 запровадити програми підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування з питань впровадження ДПП у сфері ЖКГ;

 забезпечити підготовку та розповсюдження посібників із застосування форм ДПП в різних
сферах економіки, таких як транспортна інфраструктура, житлово-комунальне господарство тощо.

Для підвищення рівня гарантування захисту інтересів приватних інвесторів та держави у реа-
лізації проектів ДПП необхідно:

 розробити механізм справедливої компенсації у разі дострокового припинення договору ДПП
за ініціативою державного партнера з метою відшкодування обґрунтованих збитків приватного
партнера;

 розробити механізм компенсації державним партнером приватному партнерові різниці між
затвердженими та економічно обґрунтованими тарифами (цінами) на послуги (товари), внести
відповідні зміни до Бюджетного кодексу України;

 передбачити можливість державному партнеру надавати пільги приватному партнеру, якщо
збільшення тарифів є проблемним з огляду на політичні або економічні чинники, внести відповідні
зміни до Бюджетного кодексу України;

 розробити механізм гарантування фінансування проекту ДПП з боку державного партнера про-
тягом всього періоду реалізації проекту, внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу України;

 передбачити можливість заміни приватного партнера ДПП у разі невиконання ним зобов’я-
зань без необхідності проведення нового конкурсу, внести відповідні зміни до Закону України
«Про державно-приватне партнерство»;

 передбачити можливість вирішення спорів щодо договору ДПП, стороною якого є нерези-
дент України або підприємство з іноземними інвестиціями, міжнародним арбітражним судом,
розташованим за межами України або в Україні (залежно від домовленості сторін);

 внести зміни до Закону України «Про державно-приватне партнерство» та пов’язані законо-
давчі акти із зазначенням такого: якщо тарифи не включають інвестиційну складову або належ-
ним чином не скориговані державним партнером до економічно-обґрунтованого рівня, то сторо-
нам дозволяється внести відповідні зміни до інвестиційної програми. До того, як така домовленість
буде досягнута, приватний партнер матиме право призупинити виконання інвестиційної програ-
ми без будь-яких штрафних санкцій;

 визначити види підтримки проектів ДПП, що можуть надаватись органами державної влади
або місцевого самоврядування, внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу України;

 передбачити прискорену процедуру оформлення прав користування земельними ділянками
та будинками, переданими приватному партнеру у ДПП, незважаючи на їх форму власності (дер-
жавну або комунальну);

 уточнити положення законодавства, що регулює видачу ліцензій в Україні, дозволивши про-
цедуру прискореної видачі ліцензій для реалізації проектів ДПП на основі договору ДПП, який
передбачає право експлуатувати відповідну інфраструктуру.
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