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ВСТУП
Сучасні тенденції розвитку вітчизняної економіки переконливо доводять необхідність серйоз-

ного осмислення концептуальних проблем її генезису та знаходження оптимальної і ефективної
взаємодії державного та підприємницького секторів. Стратегічне значення активізації їх співро-
бітництва в умовах слабкості та деформованості ринкових відносин пов’язано із значними мож-
ливостями й потребами підприємництва у здійсненні реструктуризації економіки, створенні ефек-
тивного конкурентного середовища, активізації інноваційних процесів, підвищенні інвестицій-
ної спрямованості економіки, забезпеченні довгострокового соціально-економічного зростання,
тобто вирішення цілого ряду важливих соціально-економічних питань.

Відсутність сприятливих умов для достатнього розкриття потенціалу підприємництва в еко-
номічній практиці України актуалізує необхідність створення ефективної системи участі держави
у забезпечені його функціонування на новій, якісній основі, яка б цілком відповідала цілям еконо-
мічного розвитку, враховувала національні особливості та стала б дієвим механізмом взаємодії
держави і бізнесу у ринкових умовах. У зв’язку з цим, виникає потреба у комплексному дослід-
женні особливостей державно-приватного партнерства в Україні в сучасних умовах. Останнє дасть
можливість виявити проблеми розвитку такої форми взаємодії держави і бізнесу.

Проблемами взаємодії держави та приватного сектору, розвитку державно-приватного партнер-
ства займаються такі вчені-економісти, як В. Варнавський, З. Варналій, В. Геєць, Я. Жаліло, І. Запат-
ріна, О. Кужель, К. Ляпіна, К. Павлюк, О. Полякова, Л. Федулова та інші. Цими науковцями висвіт-
лено методологічні і макроекономічні аспекти регулювання державою трансформаційної економі-
ки та меж її втручання; розроблено ряд аспектів стосовно проблем відродження і розвитку підпри-
ємництва, в тому числі малого; запропоновано певні важелі механізму підтримки підприємництва у
трансформаційній економіці; розглянута сутність, роль державно-приватного партнерства, висвіт-
лено потенційні можливості та інтереси сторін у його використанні, виявлено широке коло переваг
та недоліків такої форми партнерства. Однак, феномен державно-приватного партнерства потребує
подальшого дослідження, саме з урахуванням особливостей його здійснення в сучасних умовах в
Україні, за яких постає необхідність переосмислення взаємодії держави та бізнесу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є визначення проблем розвитку державно-приватного партнерства в Ук-

раїні та розробка заходів щодо їх подолання.
РЕЗУЛЬТАТИ
Приватно-державне партнерство останнім часом стає дуже актуальним механізмом співробіт-

ництва бізнесу та держави. Зрозуміло, що масштабні завдання не можуть бути вирішені цілком
тільки бізнесом або державою. У органів влади не вистачить ресурсів, при чому не тільки фінан-
сових, але й управлінських. Більшість розвинутих країн вже давно використовують модель при-
ватно-державного партнерства в своєму розвитку.

Україна має достатньо серйозний потенціал для використання приватно-державного партнер-
ства. В руках держави знаходиться значна частина транспортної, житлово-комунальної, енерге-
тичної та соціальної інфраструктури. Але стан автомобільних доріг, залізничних колій, аеропортів
є незадовільним. Ступінь зносу основних фондів промисловості в Україні станом на 2011 рік
перевищив 50%. Рівень зносу основних фондів систем тепло-, водо- та газопостачання переви-
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щує 60%, міського транспорту — 80%. Необхідних для модернізації інфраструктури фінансових
ресурсів в бюджеті не вистачає. В такій ситуації орієнтація на розвиток приватно-державного
партнерства повинна стати одним з найважливіших напрямків державної політики та стимулюва-
тися державою [6].

Державно-приватне партнерство поки що є новим для України інституціональним інструмен-
том, що дозволяє підвищити ефективність та забезпечити максимальне використання потенціалу
розвитку суспільства шляхом об’єднання активів держави (органу місцевого самоврядування) з
інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного партнерства.

Разом з тим на сьогодні і в Україні, і в багатьох інших країнах, державно-приватне партнерство
сприймається дещо спрощено та зводиться до регламентації контрактних взаємовідносин між дер-
жавним сектором, органами місцевого самоврядування та приватним сектором в реалізації суспіль-
но значимих проектів. Широка зацікавленість державно-приватним партнерством всього світу, роз-
ширення мережі координаційних центрів в цій галузі, бажання учасників об’єднатися та спільно
вирішувати досить складні завдання, потребуючі системного підходу до питання з ініціювання та
реалізації подібних проектів, говорить про те, що проблематика державно-приватного партнерства
повинна розглядатися більш детально, а саме як розвиток партнерських взаємовідносин між держа-
вою, органами місцевого самоврядування, приватним бізнесом, наукою та суспільством.

Сьогодні в Україні активно розвивається нормативно-правове забезпечення приватно-держав-
не партнерство. Протягом тривалого часу формуються правові засади для розвитку окремих форм
державно-приватного партнерства. Нині законодавчу базу розвитку приватно-державного парт-
нерства становлять: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс Ук-
раїни, законодавчі акти України, серед яких [1, 2]:

 Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404-VI, який ви-
значає правові, економічні та організаційні засади взаємодії держави та приватних партнерів, ре-
гулює відносини, пов’язані з підготовкою, виконанням і розірванням договорів, які підписуються
в рамках ДПП, а також установлює гарантії дотримання прав і законних інтересів сторін цих
договорів;

 Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. № 1039-XIV (зі зміна-
ми), який регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії
угод про розподіл продукції щодо пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах
території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

 Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р., який діє в редакції від 08.07.2011 р., визначає
поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна з
метою підвищення ефективності його використання і забезпечення потреб громадян України у
товарах (роботах, послугах);

 Закон України «Про концесії на будівництво і експлуатацію автомобільних доріг» від
14.12.1999 р., який діє в редакції від 15.01.2009 р. № 891-VI, визначає особливості будівництва та/
або експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах концесії;

 Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого
водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від
21.10.2010 р. № 2624-VI, яким передбачено спрощений порядок передачі в оренду чи концесію
зазначених об’єктів, встановлення умов захисту капіталовкладень приватного інвестора.

Успішний розвиток державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної
діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі для держави сфери можли-
вий лише за умови, коли буде забезпечено баланс інтересів держави і приватного інвестора. Пра-
вова форма здійснення приватно-державного партнерства повинна забезпечити для інвестора при-
вабливість, безпеку вкладення коштів в державну власність і реалізувати основну мету проекту,
тобто розвивати ту сферу, яка стратегічно важлива для держави. Для цього держава повинна сприй-
мати приватного інвестора як рівноправного партнера. Вимагаючи від нього виконання передба-
чених угодою зобов’язань, держава має, зі свого боку, гарантувати виконання власних зобов’я-
зань в повному обсязі [5, с. 130-142].

В той же час в Україні реалізація інфраструктурних проектів у формі державно-приватного
партнерства — рідке явище. Низька інвестиційна привабливість та політична нестабільність
відштовхує серйозних інвесторів. Серед стримуючих факторів входження на ринок інфраструк-
турних проектів приватних інвесторів не тільки відсутність досвіду та знань в галузі використан-
ня механізмів публічно-приватного партнерства, але й недосконалого правового регулювання в
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цій сфері, обережне та навіть підозріле відношення суспільства та органів місцевого самовряду-
вання до приватних інвесторів, відсутність критеріїв оцінки ефективності реалізації подібних
проектів, завищення очікування по відношенню до такого партнера, невизначеність позицій дер-
жави в сфері бюджетної підтримки проектів, що реалізуються в формі державно-приватного парт-
нерства [4, с. 25-32].

У зв’язку з вище сказаним керуючі органи влади розробляють новий порядок реалізації про-
ектів, які бізнес здійснює в партнерстві з державою в рамках державно-приватного партнерства.

Як правило, проекти приватно-державного партнерства застосовуються в галузях, де немож-
лива приватизація та які не є інвестиційно привабливими.

Сектор, що відкриває найширші можливості для державно-приватне партнерство — водопос-
тачання, питання оптимізації та модернізації якого стоїть досить гостро у більшості українських
міст. В даному випадку схема державно-приватне партнерство передбачає, що інвестор вкладає
кошти у реконструкцію труб, а місто компенсує ці витрати з незначним профітом протягом 10-15
років з платежів споживачів.

Ряд проектів із застосуванням приватно-державного партнерства ініціювало Державне агент-
ство з інвестицій та управлінню національними проектами. Наприклад, одним з найбільш успіш-
них проектів в цій галузі є «Чисте місто», пов’язаний з переробкою твердих побутових відходів.
Цей проект пройшов вже багато практичних стадій майже в 10 містах України.

Даний проект є досить гарним прикладом того, як держава займається проблемною сферою,
як вона залучила до цього бізнес, надала кошти на розробку документації, почала проект та гото-
во передати його приватному інвестору.

В майбутньому держава планує з використанням механізмів державно-приватного партнер-
ства реалізувати такі проекти: будівництво заводу з прийомки зрідженого газу, розвинути альтер-
нативну енергетику та інші.

Держави, в яких механізм приватно-державного партнерства був сформований раніше, ніж в
Україні, і який вже доволі успішно працює можуть виокремити фактори, що стимулюють співпрацю
держави та бізнесу.

По-перше, місцеві власті повинні чітко визначити, в якому напрямку буде розвиватися місто та
розробити стратегічний план дій.

По-друге, проект в рамках державно-приватного партнерства повинен зацікавити бізнес з еко-
номічної точки зору та бути для нього вигідним.

Також, серед обов’язкових складових успішної взаємодії держави та бізнесу можна виокреми-
ти можливість об’єднання схожих проектів в різних містах для здійснення більш масштабних
інвестицій, а також залучення досвідчених фахівців [11].

Можна виокремити також фактори, що потрібні для успішного розвитку приватно-державного
партнерства:

 політична воля та сильне лідерство на місцевому рівні;
 стабільна економічна ситуація, тому проекти державно-приватного партнерства розраховані

на довгостроковий період;
 державна підтримка на місцевому рівні, існування єдиного координуючого органу;
 вивчення міжнародного досвіду;
 залучення досвідчених фахівців;
 чесна конкурентна боротьба.
Україна має достатньо серйозний потенціал для використання приватно-державного партнер-

ства [6]. Наша країна має досить високу долю державного сектора у ВВП (табл. 1).
З іншого боку, в Україні поки що не створені привабливі умови для приватного інвестора,

ризики реалізації довгострокових інфраструктурних проектів доволі високі.
Також, як свідчать іноземні експерти, в Україні доволі високі політичні ризики, що також упо-

вільнюють розвиток державно-приватного партнерства.
Українське суспільство, в цілому, з недовірою та великою обережністю відноситься до участі

приватного сектору в управлінні інфраструктурними об’єктами. Партнерські зв’язки в цій сфері
відсутні. В основному це пов’язано з переважно негативним досвідом управління державною та
комунальною власністю приватними особами. Є в цьому й провина держави, що створила не-
сприятливі умови для серйозного приватного бізнесу умов ведення господарств, що наряду з полі-
тичною нестабільністю та високим рівнем корупції фактично відштовхнули стратегічно налаш-
тованих приватних інвесторів в Україні.
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Таблиця 1. Питома вага державного сектору в економіці України за
2010 рік *

Вид економічної діяльності
Питома вага державних

підприємств у відповідно-
му секторі економіки, %

Промисловість,
у тому числі: 80,3

добувна 85,4
переробна 64,7
Виробництво та розподіл електроенергії,
газу та води 84,8

Транспорт та зв’язок 76,9
Освіта 100
Охорона здоров’я і соціальна допомога 85,4
Надання комунальних та індивідуальних по-
слуг; діяльність в сфері культури та спорту 95,0

Всього в економіці 59,6
* Розраховано авторами

Якщо звернути-
ся до статистичних
даних, то можна
побачити, що Ук-
раїна посідає 142
місце серед 183
країн світу за про-
стотою ведення
бізнесу, а за ефек-
тивністю податко-
вої системи — 181
місце [6].

Дуже не просто
складаються вза-
ємовідносини пуб-
лічного та приват-
ного секторів еко-
номіки, що обумов-
лено політичною
нестабільністю та
неефективною сис-
темою державного
управління. Перше призвело до зниження рівня кваліфікації службовців, надмірної обережності
чиновників при прийнятті тих чи інших рішень, відсутності стимулюючих факторів для досягнення
стратегічних довгострокових результатів, що в свою чергу відбивається на діяльності бізнесу. Друге
— призводить до неефективної та крайні неповороткої системи прийняття рішень, незрозумілі та
непрозорі процедури, погана організація праці та перезавантаженість державних службовців.

Спираючись на цю інформацію, а також аналізуючи внутрішню ситуацію країни можна зроби-
ти невтішні висновки про перспективи приватно-державного партнерства в Україні.

Але, разом з тим, широке залучення приватного сектору до економіки країни важливе не тільки
з точки зору отримання додаткових фінансових ресурсів, досвіду, знань, технологій. Масивний
приватний сектор може допомогти в проведенні реформ в різних галузях економіки (наприклад,
освітній, бюджетній, податковій), стимулювати спрощення та підвищення прозорості регулятор-
них процедур, знизити корупцію [10, с. 57-60].

Сьогодні для України важливе застосування механізмів державно-приватного партнерства і для
розвитку інфраструктури (перш за все це стосується системи водо-, тепло-, газопостачання, автомо-
більних доріг, утилізації відходів) та для надання публічних послуг, наданням яких більш за все
незадоволено населення (управління медичними закладами, освітніми, закладами культури та спорту).

Окремо треба зупинитися на публічних послугах. Якістю надання даних послуг більшість на-
селення незадоволена, це при тому що Україна витрачає в декілька разів більше коштів на цей
сектор, ніж країни ЄС (табл. 2). Але разом з тим, якщо порівняти якість державного управління в
нашій країні та в Європі, то результат буде не на користь України [6].

Таблиця 2. Витрати на публічні послуги в Україні та країнах
ЄС, % від ВВП *

Статті витрат Україна Країни ЄС
Забезпечення діяльності держави 6,9 6,6
Освіта 6,4 5,1
Охорона здоров’я 3,5 6,7
Соціальне забезпечення та допомога 21,4 18,8
Економічна діяльність 6,4 4,5
Відсоткові платежі 0,4 2,8
Інші витрати 1,1 1,6

* Розраховано авторами

На освіту країни ЄС ви-
трачають набагато менше,
ніж Україна, але при цьому
якість освіти в Україні з кож-
ним роком погіршується і
тому вважається одним з
важливіших та загрозливих
факторів, що заважають роз-
витку країни [7, с. 30-46].

Серйозні проблеми існу-
ють і в медичній сфері. В ре-
зультаті того, що держава не
в силах вирішити самотужки
більшість проблем цієї сфери
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можна побачити, як це відбивається на якості життя населення. Наприклад: тривалість життя в
нашій каїні складає лише 68,2 роки, що на 10 років нижче, ніж в країнах Європи; коефіцієнт
дитячої смертності у 2,5 рази перевищує цей показник в країнах ЄС [6].

Наведені дані дозволяють зробити висновок про те, що організація надання публічних послуг
в Україні є досить не ефективною, саме тому застосування приватно-державного партнерства в
цій галузі є актуальним, в тому числі і тому що:

 стан надання публічних послуг в Україні негативно сприймається населенням, бізнесом та
потребує покращення;

 залучення приватного бізнесу для надання публічних послуг не потребує суттєвого правово-
го удосконалення в сфері бюджетної підтримки та збільшення її обсягів;

 передача цілого ряду цих послуг приватному бізнесу надасть можливість розгрузити держав-
них службовців від рутинної роботи та сконцентрувати їх на вирішенні стратегічних завдань роз-
витку, удосконалення правового регулювання і так далі.

Проаналізувавши все вище сказане, можна виділити наступні проблемні питання розвитку
приватно-державного партнерства в Україні:

 відсутність методології надання державної підтримки державно-приватному партнерству в
Україні;

 відсутність гарантій подовження реалізації бюджетних програм на середньо- та довгостро-
кову перспективу (щорічне затвердження бюджету та включення до нього бюджетних програм).

До ризиків та перешкод для успішного практичного впровадження проектів державно-приват-
ного партнерства на даному етапі насамперед належать:

 можливості неефективного управління з боку приватного партнера майном, наданим дер-
жавним партнером для виконання умов договору, несвоєчасного введення в експлуатацію пред-
мета договору та його невідповідності критеріям, передбаченим договором;

 невпевненість приватних партнерів щодо виконання своїх фінансових зобов’язань у довго-
строкових проектах через те, що держава не може гарантувати мінімальний обсяг споживання
товарів або послуг та встановлення цін (тарифів) на товари, що виготовляються, або послуги, які
надаються приватним партнером, на рівні, що відповідає економічно обґрунтованим витратам на
їх виготовлення чи надання та забезпечує окупність інвестицій;

 відсутність у Бюджетному кодексі можливості гарантування компенсації збитків приватного
партнера, пов’язаних з невідповідністю попиту на товари та послуги запланованим показникам,
невиконанням державою зобов’язань за договорами державно-приватного партнерства, відшко-
дуванням різниці в тарифах тощо;

 відсутність гарантій виконання фінансових зобов’язань щодо проектів державно-приватного
партнерства на весь термін їх реалізації з боку держави, що пов’язано зі щорічним затвердженням
бюджету та корегуванням бюджетних програм;

 відсутність податкових і митних пільг для реалізації проектів державно-приватного партнер-
ства, що знижує їх привабливість для приватних партнерів за наявності таких пільг для інших
форм державного стимулювання інвестиційної діяльності;

 можливість зміни нормативної бази, зокрема, внесення змін до податкового та регуляторного
законодавства, зміни стандартів якості (підвищення вимог) до товарів і послуг, які надаються
приватним партнером за умовами договору, що може спричинити істотну зміну умов участі при-
ватних партнерів у проектах;

 відсутність впевненості приватного партнера у можливості рівноправного з державою захи-
сту своїх інтересів у системі правосуддя, зокрема, можливості вимагати від держави виконання
зобов’язань та компенсації понесених втрат через невиконання зобов’язань;

 відсутність гарантії отримання приватним партнером від органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування дозвільних документів та погоджень, необхідних для виконання умов
договору, у тому числі отримання права користуватися земельною ділянкою, необхідною для ви-
конання умов договору;

 наявність високого рівня корупції в органах влади, що призводить до подорожчання проектів
державно-приватного партнерства для приватного партнера. Водночас можна стверджувати, що
ця проблема не є принципово нездоланною. Зокрема, за умови запуску перших реальних конце-
сійних договорів та належного виконання державою взятих на себе зобов’язань можна прогнозу-
вати поступове здешевлення концесійних договорів до загальносвітових рівнів [8, с. 12-24].
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Для практичного запровадження основних форм державно-приватного партнерства з метою
залучення приватних інвестиційних ресурсів для модернізації української економіки необхідне
проведення цілеспрямованої послідовної державної політики його розвитку. Вона має бути спря-
мована на формування сприятливого економічного та управлінського середовища для розроблен-
ня й реалізації проектів державно-приватного партнерства, а саме:

 удосконалення нормативно-правової бази регулювання відносин державно-приватного
партнерства;

 удосконалення інституційного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;
 підвищення гарантій захисту інтересів державних та приватних партнерів у процесі розроб-

лення, затвердження та реалізації проектів.
Необхідною передумовою ефективного розвитку державно-приватного партнерства є форму-

вання загального сприятливого середовища для бізнесу, що передбачає покращення інвестицій-
ного клімату, податкового та регуляторного середовища.

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

 підготувати урядовий звіт про стан запровадження механізму державно-приватного партнер-
ства для реалізації інвестиційних проектів та основні шляхи підвищення ефективності;

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

 передбачити проведення щорічного моніторингу ефективності реалізації проектів приватно-
державного партнерства 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 державно-приватного партнерства, розробити техніко-
економічне обґрунтування проектів. При цьому можна передбачити, що витрати на таке обґрун-
тування будуть компенсовані приватним інвестором після прийняття рішення щодо реалізації
проекту;

 прискорити підготовку та розпочати реалізацію пілотних проектів державно-приватного парт-
нерства у сфері будівництва автомобільних доріг та модернізації ЖКГ;

 опрацювати фінансові моделі та форми державно-приватного партнерства для їх застосуван-
ня з метою реформування сфер охорони здоров’я та освіти [4, с. 12-27].

ВИСНОВКИ
Без сумніву, для подальшого розвитку приватно-державного партнерства в Україні необхідно

пройти досить великий шлях. В багатьох зарубіжних країнах, де зараз активно використовується
цей формат праці, на розвиток державно-приватного партнерства пішло не одне десятиріччя. Не-
обхідні значні зусилля для розвитку нормативно-правової та інституціональної бази партнерства,
з підвищення довіри між сторонами, з наробітки досвіду партнерства в різних сферах, з понижен-
ня ризиків для обох сторін та багато іншого. Результатом застосування різних інвестиційних про-
ектів стане масивний приток капіталу в розвиток інфраструктури, що дозволить не тільки підтри-
мати ті потужності, що є, але й активно впроваджувати якісно нові технології.
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