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ВСТУП 
 
Взаємодія влади і бізнесу є однією з найважливіших умов успішного 

соціально-економічного розвитку нашої країни в цілому і регіонів зокрема. 
Органи державної влади і бізнес повинні працювати узгоджено, в загальних 
інтересах населення, формуючи партнерські моделі взаємовідносин у різних 
сферах. І тут виключно важливо знайти баланс інтересів, необхідний для 
реалізації суспільно значущих проектів і програм. Одним з варіантів таких 
взаємовідносин і є державно-приватне партнерство (далі – ДПП).  

Організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з 
приватними партнерами та основні принципи ДПП на договірній основі визна-
чаються Законом України “Про державно-приватне партнерство” від 1 липня 
2010 року № 2404-VІ. Закон передбачає, що державно-приватне партнерство 
може застосовуватися для регулювання відносин, які виникають при реалізації 
проектів у ряді сфер.  

Державно-приватне партнерство – співробітництво між державою Украї-
на, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 
відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та кому-
нальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними 
партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому 
Законом України “Про державно-приватне партнерство” та іншими 
законодавчими актами. 

Згідно до загальних положень Закону України “Про державно-приватне 
партнерство”, до ознак ДПП належать:  

- забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності 
діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без 
залучення приватного партнера;  

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років);  
- передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення 

державно-приватного партнерства;  
- внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із 

джерел, не заборонених законодавством.  
До основних принципів здійснення державно-приватного партнерства 

належать:  
- рівність перед законом державних та приватних партнерів;  
- заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних партнерів;  
- узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отри-

мання взаємної вигоди;  
- незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках 

державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми власності 
об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать 
Автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру;  
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- визнання державними та приватними партнерами прав і обов’язків, 
передбачених законодавством України та визначених умовами договору, 
укладеного у рамках державно-приватного партнерства; 

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

- визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, 
встановлених законом. 

Об’єднання фінансових ресурсів державного і приватного сектору 
дозволяє ефективніше вирішувати економічні і соціальні завдання. Причому, 
від такого об’єднання у формі ДПП виграють і бізнес і держава. Зрештою це 
служить підвищенню якості життя населення і посиленню конкурентоспро-
можності економіки. Основа успішності об’єднання фінансових ресурсів у 
концепції ДПП полягає в тому, що і держава, і приватний сектор мають свої 
спеціалізації діяльності і свої переваги, при об’єднанні яких формується ця 
кооперація і створюється ефект синергії. З’являється можливість ефективніше 
працювати і досягати кращих результатів, насамперед у сфері інфраструктури. 

Партнерство бізнесу і влади дозволяє істотно збільшити шанси на успіх 
при реалізації крупних проектів. Об’єднання ресурсів і справедливий розподіл 
ризиків між сторонами партнерства дозволяють активно залучати інвестиції для 
реалізації суспільно і соціально значущих проектів, багато з яких навряд чи 
могло бути реалізованим без об’єднання зусиль приватного і державного сек-
торів. ДПП дозволяє не просто реалізовувати проект, але реалізовувати його 
якісно, вводити його в строк, без затримок, це дозволяє підвищити якість дер-
жавних послуг населенню і значно збільшити ефективність управління інфра-
структурою, що сприяє ефективному розвитку об’єктів державного майна. 
Спільна робота бізнесу і влади в реалізації проектів ДПП сприяє розвитку нова-
торських форм проектного фінансування, стимулює підприємницьке мислення і 
сприяє впровадженню передових методів управління в органах влади. Все це 
сприяє розвитку діалогу між бізнесом і владою в різних сферах. 

Докорінні зміни в політичній, соціальній і економічній сферах суспіль-
ного розвитку, проведенням адміністративної реформи, необхідність розробки 
нових методів, механізмів, технологій державного управління, розширенням 
прав суб’єктів національної економіки, посилення ролі державних службовців 
як основних суб’єктів виконання повноважень держави збільшують значення 
партнерських відносин .  

В останні роки концепція ДПП набуває широкої популярності. Державні 
діячі, окремі представники бізнесу, лідери політичних і громадських об’єднань 
у своїх виступах проголошують партнерство найкращим і, чи не єдиним, 
засобом урахування інтересів різних сегментів суспільства. Та рівень розуміння 
сутності феномену ДПП партнерства далеко ще не відповідає ступеню 
популярності самого терміну. 

Наукова привабливість як самої категорії “ДПП”, так і концепцій і ідей, 
що з нею пов’язані, зростала по мірі поширення гуманістичної ідеології. Однак 
практична реалізація цих ідей стала можливою тільки тоді, коли сила 
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потенційних суб’єктів партнерства – груп із різними і часто конфронтуючими 
інтересами – поступово наближалася до точки паритету. Справжня демократія – 
це демократія “відкритих дверей”, коли між “організованими громадянами” 
(громадським сектором), “організованою владою” (владні інститути) і 
“організованими грошима” (підприємницькі структури) виникає паритет. Окрім 
того, наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття все більшою мірою суспільство 
стало усвідомлювати, що одні соціальні групи об’єктивно не можуть диктувати 
свою волю іншим, що подальша конфронтація загрожує значними соціальними 
потрясіннями і “поглинає” значну частку валового національного продукту. 
Водночас технічний прогрес уможливив суттєве зростання реальних доходів 
населення протягом короткого часу, що значно розширило поле для укладання 
суспільного договору на принципах “партнерства”.  

Таким чином, вивчення тенденцій становлення ДПП партнерства як у 
розвинених країнах, так і в країнах, що вибрали шлях демократичного 
розвитку, і, насамперед із погляду науки державного управління, є необхідною 
умовою осягнення процесів еволюції суспільства в довгостроковій перспективі 
й формування адекватної сучасним умовам державної політики соціально-
економічного розвитку. 
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1. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ЯК НАУКОВА ОСНОВА ДПП 
 
Відносини ДПП – відносно нові для України, оскільки їх спеціально-

правове регулювання бере початок з 30.10.2010 р., коли набув чинності Закон 
від 01.07.2010 р. “Про державно-приватне партнерство”. Проте деякі види 
договірної форми такого партнерства (концесія, угоди про розподіл продукції) 
використовуються протягом значного періоду часу з відповідним нормативно-
правовим регулюванням. 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується різким збіль-
шенням соціально-економічних проблем та посиленням ролі громадськості в 
пошуку шляхів їхнього вирішення. Змінюються соціокультурні норми 
спілкування й взаємодії, трансформуються або відмирають застарілі зразки, 
народжуються нові моделі. Одним із нових явищ суспільного життя стає 
державно-приватне партнерство (ДПП), що одержало визнання із середини 90-х 
років минулого століття. 

Негативний досвід приватизації, яка відбулась на початку 90-х років, 
засвідчив, що держава не може використовувати механізм приватизації для під-
вищення ефективності використання або розвитку інфраструктури, яка традиційно 
є монополією держави і, з правової та політичної позицій не може бути передана у 
власність приватному партнеру. Насамперед йдеться про соціальну інфра-
структуру (лікарні, школи, дитячі садки), стратегічні об’єкти (авто- і залізничні 
магістралі, газо- і нафтопроводи), комунальні об’єкти (водогони, теплоцентралі, 
місцеві дороги). Тому нині у політикумі обговорюється ідея державно-приватного 
партнерства (публічно-приватного), як альтернатива приватизації та оптимальний 
механізм залучення органами влади фінансових ресурсів й управлінських навичок 
бізнесу для надання громадських послуг населенню та розвитку інфраструктури, 
без втрати власності та контролю за цими процесами.  

У різних країнах світу публічно-приватні партнерства (також відомі як 
ППП або П3) стають поширеним інструментом надання публічних послуг. 

Зауважимо, що в Україні частіше використовується термін “державно-
приватні партнерства” або ДПП. 

На відміну від традиційних способів створення й утримання інфраструк-
тури, ДПП передбачають розподіл відповідальності, винагороди і ризику між 
державним (публічним) і приватним секторами. Більшість проектів, здійснених 
у рамках партнерств, розпочинаються із визначення ризиків, які притаманні 
проекту, а також їх розподілу між публічним чи приватним секторами, або ж 
між обома секторами одночасно. Передбачається, що завдяки подібному 
розподілу ризиків може бути досягнута головна мета партнерських проектів, а 
саме – надання послуг найвищої якості. 

Державно-приватні партнерства успішно впроваджуються практично в 
усіх галузях економіки і сферах суспільства. В рамках ДПП реалізовуються 
проекти з будівництва й утримання шкіл, доріг, мостів, громадських місць, 
лікарень, інфраструктури водопостачання, водовідведення і електропостачання, 
аеропортів, громадського транспорту і всіх інших ключових компонентів су-
часної цивілізації. Для того, щоб створити середовище, в якому потенціал ДПП 
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може бути якнайповніше використаним, важливо, щоб орган влади, який має 
намір започаткувати партнерство, розумів справжні мотиви, що спонукають 
приватні структури до участі у реалізації публічних проектів. Усвідомлення 
складності управління подібними проектами вимагає від органу влади належної 
правової та процедурної підготовки. Саме тому метою даного курсу є надання 
допомоги в цих складних аспектах формування та функціонування партнерств. 

Подібно до інших постсоціалістичних країн – таких як Угорщина чи 
Словаччина – Україна сподівається за допомогою державно-приватних парт-
нерств залучити приватний капітал для вирішення невідкладних і нагальних 
питань, пов’язаних із задоволенням громадських потреб. Інфраструктура, що 
існує, здебільшого знаходиться у поганому стані або ж перевищила макси-
мальні терміни експлуатації, планові терміни служби і часто є не здатною 
функціонувати на рівні, необхідному для забезпечення конкурентоспромож-
ності країни. 

Матеріал що пропонується, аналізує ключові фактори, які необхідні для ус-
пішного впровадження партнерства, і моделі, які є найбільш вживаними на прак-
тиці. Наведені приклади ілюструють шляхи впровадження окреслених моделей. 

У міжнародній спільноті державно-приватне партнерство активно розви-
вається протягом останніх двох десятиріч. Хоча не можна сказати, що це зовсім 
нова модель відносин державного та приватного секторів. Ще у 1209 році в 
Англії, у Лондоні приватною особою, служителем церкви, на засадах дозволу, 
виданого діючим королем був побудований і відкритий міст через річку Темзу з 
правом збору коштів за користування. У Франції після 1789 року приватна 
особа отримала контракт на вивіз сміття з вулиць міста терміном на двадцять 
років з отриманням оплати за надані послуги безпосередньо від короля. У США 
у другій половині 19 ст. будівництво першої континентальної залізниці було 
завершено як результат співпраці між федеральним урядом і приватними 
акціонерними компаніями. Перші платні дороги з’явилися у Франції у 1970-х 
роках. Аеропорт MidWay в Чикаго – перший великий аеропорт, зданий в 
оренду. Центральний парк у Нью-Йорку утримується в межах проекту ДПП. 
Лондонський метрополітен був відновлений, модернізований та утримується на 
засадах ДПП. Україна, на жаль, поки ще не може похвалитись такими 
успішними і масштабними проектами. 

Разом з тим, попри тривалу історію та значний досвід реалізації проектів 
ДПП у різних країнах світу, наукове та теоретичне обґрунтування відносин 
міжсекторного партнерства держави та бізнесу є недостатнім та потребує по-
дальшого вдосконалення та розвитку. На сьогодні не існує одностайності, 
навіть, щодо безпосереднього визначення понятійного апарату цього особли-
вого виду взаємовідносин.  

Для того, щоб зрозуміти сутність і роль ДПП корисним є звернення до 
відомих концепцій, які близьки до партнерства, із яких воно виростає. 

Теорія ДПП тісно пов’язана з теорією самоорганізації сучасних 
суспільств. Концентрація уваги на переломних етапах суспільного розвитку дає 
можливість відштовхуватися від двох взаємозалежних принципів необхідності 
регулювання суспільного розвитку. 
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По-перше, економічні, політичні і соціальні процеси на нинішньому етапі 
неможливі без відповідного контролю з боку державних інститутів.  

По-друге, позитивні для громадянського суспільства процеси нездійс-
ненні без “акумуляції” соціальних структур, здатних забезпечити створення 
“держави загального благоденства”. 

Вагомим учасником ДПП, від якого безпосередньо залежить розроблення 
правил гри в цьому процесі, є публічний сектор. Тому контексті теоретичних 
засад ДПП правомірно коротко розглянути концепцію бюрократії (Д.Белл, 
М.Вебер, А.Веблен, П.Гудмен, Д.Дьюті, К. Маркс, Т.Уорнотт). 

Партнерство між різними суспільними секторами є інституційною 
формою “врядування” (Governance – англ.), що реалізується у формах 
“партнерства щодо публічної політики” і “багаторівневого партнерства”. 

 
“Врядування” (Governance – англ.) – вироблення і реалізація публічної політики на 

засадах партнерської взаємодії державної влади, місцевого самоврядування, приватного 
сектору і громадянського суспільства. 

 

 
Поняття “врядування” (Governance) відображає зміни, що відбуваються у 

функціонуванні системи публічної влади за умов поглиблення процесів демо-
кратизації і децентралізації. Це знайшло відображення, зокрема, у похідних від 
нього і широко вживаних упродовж останніх років у зарубіжній літературі, в 
документах ООН, Ради Європи поняттях: “Good Governance” (належне 
врядування), “Responsive Governance” (відповідальне, чутливе врядування), 
“Democratic Governance” (демократичне врядування). 

Сучасні зарубіжні автори при розкритті змісту поняття “Governance” 
акцентують увагу на системі цінностей, політик та інституцій, через 
посередництво яких суспільство управляє своєю економікою, соціальними та 
політичними справами завдяки міжсекторній взаємодії. Відповідно врядування 
має три суб’єкти: публічну владу, яка створює сприятливі політико-правові 
умови, приватний сектор, який генерує робочі місця й доходи, та громадянське 
суспільство, яке посилює політичну та соціальну взаємодію. Місія врядування – 
завдяки співпраці між цими трьома секторами забезпечити розвиток, макси-
мально орієнтований на задоволення потреб громадян.  

Врядування можна також розглядати у трьох взаємопов’язаних вимірах: 
політичний – різні процеси, завдяки яким суспільство досягає консенсусу та 
реалізує норми, закони і політики, забезпечує права людини; економічний – 
архітектура національної та міжнародної активності, включаючи процеси 
управління виробництвом суспільних благ і надання послуг, формування та захист 
природних, фінансових і людських ресурсів; соціальний – набір норм, цінностей та 
поглядів і переконань, які обумовлюють рішення та скеровують поведінку. 

Поняття “врядування” тісно пов’язане з концепцією місцевої демократії, 
яка почала формуватися у 80-90 роках минулого століття. Місцева демократія – 
це соціально-політична система, у межах якої на рівні громад відбувається 
взаємодія різних політико-владних суб’єктів – держави, регіону, інститутів 
влади, наднаціональних структур і місцевих акторів – інститутів місцевого 
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самоврядування, громадянського суспільства, груп інтересів з метою вироб-
лення спільно політичних рішень.  

Так, у проекті Європейської хартії регіональної демократії (2008) прин-
ципи демократичного врядування (principle of democratic governance) і належ-
ного врядування (principle of good governance…) визначені як базові елементи 
регіональної демократії. 

Співробітництво відповідно до концепції Governance базується на трьох 
основних передумовах: 

- всі актори, включені у співробітництво, і у його межах мають загальний 
інтерес та не переслідують приватні інтереси; 

- актори обмінюються ресурсами, значимість яких визнається усіма в 
процесі обміну. У цьому відношенні моральна підтримка також виступає 
значимим ресурсом у процесі прийняття рішень; 

- співробітництво ґрунтується на такій моделі, коли визначається спільно 
єдина платформа взаємодії із загальним ризиком і спільною відповідальністю за 
отримані результати.  

Основні принципи переходу країн Європи до нової парадигми управління 
єдиною Європою на засадах Governance були викладені ще у 2001 р., в 
документі ЄС під назвою “Європейське врядування. Біла книга” У ньому 
поняття “Governance” визначається як правила, процеси і поведінка, що впли-
вають на способи взаємодії країн на європейському рівні, особливо такі, як 
відкритість, участь, підзвітність, ефективність і погодженість. 

Важливість концепції врядування, а точніше демократичного врядування, 
для України обумовлюється “концентрацією” причин, які у в об’єднаній Європі 
наростали поступово. Як ніколи раніше, актуальна проблема “з’єднати” Україн-
ську державу з її громадянами. Недовіра суспільства до влади при одночасному 
поглибленні процесів демократизації, низький у порівнянні з європейськими 
стандартами рівень життя, з одного боку, економічна глобалізація, проблеми 
навколишнього середовища, нові інформаційні і комунікаційні технології, з 
іншого, посилюють суспільні ризики, трансформуючи їх у реальні загрози. 

При цьому уміння враховувати локальний і глобальний контексти у здійс-
ненні політики, як одна із сутнісних характеристик дієвого врядування, важливе 
на регіональному і місцевому рівнях не в меншій мірі, ніж на загальнодер-
жавному. Не менш актуальним є і необхідність “зв’язати” групи інтересів відпові-
дальністю за вирішення життєво важливих питань суспільного розвитку. Йдеться 
про створення в системі публічного адміністрування адаптаційних механізмів з 
огляду на умови, що постійно змінюються, із залученням на засадах партнерства 
нових інтелектуальних, організаційних, матеріальних, фінансових, ін. ресурсів. 

Відтак, правомірно вести мову про нагальну потребу втілення концепції 
демократичного врядування у практику державного управління і місцевого 
самоврядування, а також про цілу низку проблем на цьому шляху, розв’язання 
яких можливе за умови продовження політичної та адміністративної реформ. 

У сучасному політико-управлінському дискурсі проблема бюрократи-
зації є одним із найсложніших питань. Зростання бюрократичного апарату, що 
викликано ускладненням систем управління у всіх сферах суспільного життя, 
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покладає перед дослідниками комплекс завдань, вирішення яких наразі не має 
рівнозначних відповідей. 

За М.Вебером:  
 
Бюрократія – раціоналізація колективної діяльності. 

 

Її характерними рисами є ієрархічність системи управління, спеціалізація 
функцій та чітке розмежування відповідальності службовців, підпорядкованість їх 
чітким правилам і регламенту, а також формалізм, безстрасність апарату 
чиновників і т.д. 

Концепція ієрархічної структури сформульована М.Вебером: 
• Діяльність організації поділяється на елементарні операції. 
• Формалізуються завдання та обов’язки кожної ланки. 
• Залучаються фахівці-експерти на умовах повної відповідальності за 

ефективне виконання завдань. 
• Організація будується за принципом ієрархії. 
• Діяльність організації регулюється системою правил та стандартів, які за-

безпечують одноманітність виконання кожного завдання незалежно від виконавця. 
• Нормальне функціонування організації відповідно до раціональних 

стандартів виключає можливість впливу особистим міркувань та емоцій (фор-
мальна знеособленість) служба в бюрократичній організації базується на відпо-
відності кваліфікації обійманій посаді. 

• Службовці захищені від невмотивованого звільнення. 
• Існує система просування по службі за умов певної вислуги років та 

успішної діяльності. 
В науковій літературі вважається, що в суспільстві є два типи бюрократії, 

що історично склались: 
• традиційна державна бюрократія, що з’явилась в епоху феодалізму і, 

яку Т.Парсонс пов’язує з “природною моделлю” організації. Цьому типу 
бюрократії суспільство приписує всі негативні якості; 

• “нова”, “веберівська бюрократія”, що оперує, головним чином, на рівні 
виробничих підприємств, яка виросла на раціональних принципах та позбав-
лена будь-яких негативних рис традиційної бюрократії. 

Сучасна західна соціологія містить теорію, згідно з якою порушення 
основних принципів “раціональної бюрократії” веде до виникненню явищ, що 
властиві традиційній бюрократії. 

Більшість соціологів та політологів пов’язують виникнення сучасних форм 
бюрократії з необхідністю розподілу праці в великих за своїми розмірами органі-
заціях, які начебто через це не можуть управлятися інакше, ніж як бюрократично-
ієрархичним методом. Дослідники дійшли висновку про необхідність впро-
вадження відносин співпраці як у сфері виробництва, так і у сфері управління. 

Корисним є також звернення до відомої концепції, яка близько стоїть до 
партнерства, із якого вона виростає – концепції корпоративізму. 
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Принципи корпоративного управління запроваджені, законодавчо 
закріплені та використовуються на практиці компаніями в багатьох країнах 
світу, що дозволяє їм враховувати інтереси різних груп акціонерів. 

За визначенням відомого російського науковця Г.Ю.Семигіна:  
 
Концепція корпоративізму є сукупністю принципів організації суспільства на 

засадах оптимального поєднання інтересів найважливіших соціальних сил: ділових 
кіл, профспілок, політичної еліти, армії, груп інтересів, церкви, молодіжних і жіночих 
організацій та ін. 

 
Сьогоденний етап розвитку суспільства потребує координації у межах 

відповідних інститутів, зусиль офіційних органів влади та провідних суспільних 
сил, що мають конституйовані суспільні інтереси.  

Корпоративізм, таким чином, є системою посередництва при встановлен-
ні балансу інтересів у суспільстві, що включає як горизонтальні, так і верти-
кальні механізми. 

Можна цілком упевнено вважати, що українське ДПП має з таким корпо-
ративізмом принципову схожість. По-перше, як корпоративізм, так і ДПП 
передбачають взаємодію груп інтересів при координуючій ролі держави. По-
друге, обидві концепції передбачають діяльність інститутів, що забезпечує 
баланс інтересів у суспільстві з метою соціальної й політичної стабільності. 
Серед них, наприклад, координаційні міжвідомчі ради, громадські ради, 
консультативні комітети і т.д. 

У методологічному плані при вивченні питання ДПП важливо викорис-
товувати й розвивати підхід, що ґрунтується на аналізі розділено-сумісних 
відносин у сфері управління й влади. Це необхідно тому, що в соціальних 
відносинах, які завжди є відносинами між людьми, взаємодіють різні (розділені) 
інтереси, а в самій взаємодії реалізується прагнення до спільних дій з метою 
задоволення вказаних інтересів. Це найбільш фундаментальна підвалина функ-
ціонування суспільства, і без її розуміння практично не можна забезпечувати 
цивілізований розвиток самого суспільства. 

Прихильником цієї точки зору є О. Гриценко, який ввів в науковий обіг 
поняття розділено-сумісних відносин: 

Сумісно-розділена праця являє собою категорію більш глибоку, ніж су-
спільна праця, тому що остання виникає й може бути зрозумілою лише через 
сумісно-розділену працю. І навпаки, сумісно-розділена праця не передбачає су-
спільної праці, а є формою її породження. Сама собою сумісність, рівно як і 
роздільність, притаманна вже життєдіяльності тварин. Але лише така суміс-
ність, яка містить у собі роздільність, та така роздільність, яка полягає в суміс-
ності, утворюють суспільний зв’язок, породжують суспільні відносини. Разом 
із закріпленням і розвитком цього відношення праця набуває визначеності, з 
одного боку, індивідуальної, а з другого – суспільної праці. Але та, й інша 
містять у собі, у знятому вигляді сумісно-розділену працю. 

Як зазначають, Г. Задорожний, О Коврига та В.Смоловик, влада парт-
нерства заснована не наказі чи розпорядженні та їх безумовному виконанні. 
Вона реалізується через згоду, що досягається через баланс (рівновагу) сил 
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агентів-учасників, та довіру між агентами партнерської акції (це ще одна 
особливість партнерства). Партнерство зводить загрозу з боку контрагентів 
акції практично до нуля. 

Використання фундаментальних положень теорії соціальних організацій 
(Бокарєв Н., Дарендорф Р., Канн Р., Кац Д., Пригожин О., Соколов В., Файоль 
А., Фролов С.), що виходить із єдності сутності соціальних організацій, і 
заснована на вивченні їх генезису, історії й спільних особливостей, надає 
можливість цілісного уявлення про такі соціальні організацій як суспільство, 
органи публічної влади, другий та третій сектори, розкриття механізмів і 
принципів функціонування організацій кожного сектору в системі партнерства, 
дозволяє вирішувати практичні питання побудови й удосконалення органів. 

За вказаною теорією: 
Всім соціальним організаціям, починаючи з родини й закінчуючи 

людством у цілому, властиві спільні особливості, а саме: цілісність і 
стійкість, наявність організаційної культури, регламентована поведінка 
членів організації, здатність адекватно реагувати на виклики, здатність до 
саморозвитку й самонавчання, що дозволяє говорити про їх спільні 
походження й закони функціонування й розвитку. 

Отже,  
Соціальна організація – спеціально створена цілереалізуюча система, 

“соціальний організм, що відповідає на виклики”. 
Прикладами соціальних організацій (у широкому змісті) є не тільки 

формальні штучні організації (подібно, фірмам), але також родини, міста, 
громадські організації, партії, а головне, – сучасне суспільство  

Крім того, з позиції загальної теорії соціальних організацій, держава – це 
не засіб ведення класової боротьби або засіб усунення конфліктів чи монополія 
на владу, як його часто трактують, а механізм виживання суспільства. 

Її роль полягає не у тім, щоб улагоджувати конфлікти, установлювати 
райдужні цілі й “підштовхувати” суспільство до світлого майбутнього, а у тім, 
щоб, проводячи розумну соціальну політику, забезпечити стійкий розвиток 
суспільства шляхом своєчасного виявлення соціальних потреб (соціальних 
проблем) населення та вжиття адекватних заходів. 

Здатність соціальних організацій відповідати на виклики є унікальною, 
тому що саме від неї залежить існування самих організацій як соціальних 
цілістностей. Реалізація цієї здатності можлива за умови функціонування в 
організаціях соціальних механізмів, що забезпечують їхнє виживання. 
Головною функцією таких механізмів є виявлення й вирішення соціальних 
проблем. За допомогою соціального механізму, який діє в суспільному житті, 
власне і забезпечується життєдіяльність і розвиток соціуму. Для того, щоб 
зрозуміти сутність і роль ДПП корисним є звернення до відомих концепцій, які 
близькі до партнерства та із яких воно виростає. 

І врешті-решт – концепція соціального партнерства, яка чи не найтісніше 
з усіх вищезгаданих пов’язана з концепцією ДПП.  

Ця проблема тривалий час не викликала до себе великої уваги вітчиз-
няних суспільствознавців. У радянський час роботи західних дослідників, що 
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містили її теоретичне обґрунтування, розглядалися головним чином як спроби 
“апологетів капіталізму” і різного роду угодовців у робочому русі девальвувати 
марксистську теорію класів і класової боротьби і замінити її концепцією 
співробітництва праці і капіталу. При цьому остання оцінювалася як реакційно-
утопічна, що розроблюється за соціальним замовленням буржуазії. 

Власне термін “соціальне партнерство” з’явився в період першої світо-
вої війни. Народження теорії соціальних реформ було викликано загостренням 
протиріч між працею й капіталом. Вона повинна була стати противагою теорії 
класової боротьби, що претендувала із середини ХІХ століття на роль 
головного регулятора історичного процесу. “Батьки” концепції соціального 
партнерства, як найбільш прийнятної форми соціальної взаємодії в інду-
стріальному суспільстві, спиралися на етику Л. Фейєрбаха і П.Прудона, на ідеї 
Ф. Лассаля й інших теоретиків соціал-демократичного шляху розвитку, солі-
дарних з поглядами Э. Бернштейна, і таких представників ліберального рефор-
мізму, як М. Вирт, О. Михаеліс та ін. 

У статуті Загального німецького союзу, створеного Ф.Лассалем у 1863 р., 
записано, що знищити всі існуючі в суспільстві класові протиріччя може 
загальне виборче право. Безумовно, це була утопія, що багаторазово довела 
історія. Проте на тім етапі суспільного розвитку пошуки основи для хоча б 
часткового застосування класових інтересів продовжувалися навіть у 
середовищі марксистів. 

Ленінську концепцію НЕПу як програму, розраховану на “тривалий 
розвиток” російського суспільства, цілком можна розглядати як економічну 
основу еволюції на базі співробітництва різних соціальних шарів. В.І. Ленін, 
стикнувшись з труднощями соціалістичної перебудови суспільства, що уявляло 
собою накопичення відносин, які залишилися від колишньої влади, шукав 
шляхи до консолідації суспільства, виходячи з необхідності його перебудови на 
нових, соціалістичних началах. Базою такої консолідації могли стати в першу 
чергу перетворення у сфері економіки, розвиток сучасного індустріального 
виробництва і сільськогосподарської кооперації. 

Як соціальне явище соціальне партнерство виникло в другій половині 
XIX в., коли в результаті розвитку індустріалізації відбувся зріст армії 
найманих робітників, загострилися класові протиріччя в буржуазному 
суспільстві. У цей період у ряді країн світу виникають політичні партії, робочі 
клуби, групи інтересів (тиску), професійні й депутатські об’єднання. 

Будь-який уряд, керівник закладу чи підприємства завжди були й 
залишаються зацікавленими у тім, щоб у нього в державі, закладі чи на його 
підприємстві взагалі не було соціальних конфліктів: мітингів протесту, страйків 
і т.п. Ще в ХІХ столітті роботодавець, як на Заході, так і в Росії, часто, не 
маючи можливості задовольнити вимоги всіх робітників, йшов, щоб не 
знижувати масу прибутку, на домовленість і створення деяких привілей для 
частини з них. Саме так серед найманих робітників виник шар, що став 
називатися “робочою аристократією”. 

Висока освіченість і професіоналізм найманих робітників, можливість 
їхньої участі в прибутках свого підприємства, гарна зарплата, доступність 
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гідного житла, наявність якісних і насичених ринків товарів і послуг, а також 
розвиненість сфери соціального захисту й інші фактори сприяють тому, що 
основною формою вирішення виникаючих між роботодавцями і найманими 
робітниками проблем повсюдно стають не страйки, а переговорний процес. Це не 
означає, що сучасні підприємці “забули” про свій головний інтерес – про одержан-
ня максимального прибутку чи наймані робітники знизили свої вимоги. Інтереси і 
тих і інших залишилися колишніми, але прийшло розуміння того, що в нових 
умовах потрібні нові засоби й досягнення, потрібний пошук цих нових засобів. 

Наявність і боротьбу двох напрямків у робочому русі – революційного й 
реформістського - варто вважати одними з джерел соціального партнерства. З 
ідеєю революційного знищення приватної власності і буржуазної держави 
заради побудови “світлого комуністичного завтра” завжди існувала ідея 
удосконалювання суспільного й державного ладу за допомогою реформ. 

Якщо втілення марксистсько-ленінської теорії велося з позиції класової 
непримиренності аж до революційного насильства включаючи і збройне, то 
представники реформістського напрямку заперечували насильство і наполягали 
на необхідності досягнення “гармонії класових інтересів” і встановлення 
“класового миру”. За основу соціальних реформ пропонувалося взяти концепції 
“гуманізації організації праці”, “виробничих асоціацій”, що передбачали 
встановлення гармонії між працею й капіталом за допомогою окремих 
елементів регулювання виробництва при збереженні приватної власності. 

Історична об’єктивність вимагає визнати той важливий вплив, що 
зробили перемога Жовтневої революції і будівництво соціалізму в Росії на 
активізацію розробок теорії і практики соціального партнерства на Заході. Щоб 
виключити можливість повторення того, що відбулося в Росії, Захід змушений 
був змінювати стратегію і тактику відносини між працею і капіталом, виробля-
ти погоджену, взаємопридатну лінію поведінки держави, підприємців представ-
ників найманих робітників. Для вирішення виникаючих протиріч довелося 
створити спеціальні організації як у самих промислово розвинутих країнах, так 
і на міжнародній арені. Ними стали професійні спілки та їх організації. Однією 
з таких організацій стала активно функціонуюча з 1919 року Міжнародна 
організація праці (МОП). 

Могутній поштовх становленню соціального партнерства на Заході дала 
науково-технічна революція (НТР). Під її впливом виникли нові суспільні і 
виробничі структури і технології, багаторазово зросли продуктивність праці, 
випуск товарів і пропозиція послуг. У результаті НТР суспільство одержало 
нові можливості для задоволення життєвих потреб різних шарів населення. 

Одночасно НТР поставила винятково високі вимоги до якості робочої 
сили: керувати сучасною технікою і могутніми інформаційними потоками 
можуть лише високоосвічені професіонали. Велику важливість у цьому зв’язку 
отримала соціально-психологічна складова відносин між учасниками 
виробничого процесу. Стала особливо відчутною необхідність гуманізації 
відносин між ними. Усе це обумовило швидкий розвиток ідеології й практики 
соціального партнерства. 
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Істотні зміни під впливом НТП відбулися й у соціальної структурі су-
спільства: стали більш розмитими границі між класами і соціальними групами, 
з’явилося багато спільного в їх способі життя, що створило у свою чергу до-
даткові можливості для досягнення соціального миру і співробітництва між ними. 

Сучасна ідея ДПП співпадає за своїм значенням з ідеєю класової спів-
праці і містить положення про можливий безконфліктний розвиток відносин 
між працею й капіталом. Соціальне партнерство — не тільки ідеологічна 
доктрина, але й певна політика сучасного капіталу. Ця політика проводиться на 
різних рівнях: у взаємовідносинах між роботодавцем та окремими праців-
никами, між підприємницькими і профспілковими організаціями на мікрорівні, 
політичними партіями, профспілками і державою, підприємницькими та профе-
сійними спілками й урядом на макрорівні. 

В процесі розроблення концептуальної моделі ДПП важливим є вико-
ристання методологічних можливостей соціально-філософської й соціологічної 
концепції простору (Е.Берджес, П. Бурдьє, В. Виноградський, Е. Гидденс, Г. Зим-
мель, О. Конт, П. Сорокін). 

З позиції даної теорії:  
Процес міжсекторної взаємодії, при вирішенні соціально-значущих зав-

дань, розглядається як процес у рамках соціального підпростору, що утворюється 
у ході складного взаємовпливу ряду полів, потенціалів. Вони виникають через 
відмінності та різноманіття можливостей взаємодіючих організацій, що відо-
бражають специфіку їх структур, ресурсів, правил діяльності та норм поведінки. 

За В.Якімцем, простір міжсекторного партнерства (двохсекторований або 
трьохсекторований) характеризується набором функціонально-значущих полів, 
у багатовимірній варіації яких формується, інституціоналізується і реалізується 
той або інший варіант міжсекторного партнерства: 

1. Нормативне і правове поле охоплює всю сукупність законів, інших 
нормативно-правових документів, що створюють,, або на основі яких виникає 
легітимне міжсекторного партнерства. 

2. Ресурсне поле охоплює всю сукупність матеріальних і нематеріальних 
можливостей учасників міжсекторного партнерства, зокрема, майно, що зна-
ходиться у власності організацій або передане їм в управління, трудові ресурси, 
добровольчі ресурси, технології і ноу-хау і інші ресурси, а також систему 
заходів, що прийняті в рамках кожного сектора щодо нормування, обліку і 
використання ресурсів, і, звичайно, про можливості застосування ресурсів в 
умовах соціального партнерства. 

3. Фінансово-економічне поле – це особлива частина простору соціально-
го партнерства, оскільки включає не тільки грошові кошти і майно організацій 
учасників, але і способи їх обліку, переміщення, витрати, а також різні фіскаль-
ні і фінансові інструменти, які застосовуються під час реалізації міжсекторного 
партнерства. 

4. Поле процедур, організаційних структур і механізмів представляє 
собою вельми важливе з практичної точки зору поле, що містить опис процедур 
і механізмів міжсекторного партнерства, а також різних організаційних 
структур. 
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5. Інформаційне поле – це система збору, обробки, представлення 
інформації, необхідної для реалізації міжсекторного партнерства, а також влас-
тивості, якою така інформація і доступ до неї повинні відповідати (прозорість, 
зрозумілість тощо). 

Саме в межах партнерства найкраще виявляються та використовуються 
окремі природні, географічні, ресурсні, культурні та інші відмінності та 
переваги території для підвищення ефективності її економіки, вирішення 
соціальних питань. 

Тому ми концентруємо увагу на проблемі ДПП в контексті державного 
управління як відносно нового для України феномену, теоретичне знання якого 
потрібне для подальших реальних кроків його запровадження у практику 
проведення соціально орієнтованих ринкових реформ. 
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2. ТРИСЕКТОРНА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА 
 
У країнах, де визнається приватна власність, і існує чи формується ринкова 

економіка, всю множину юридичних осіб прийнято підрозділяти на три сектори. 
Перший сектор поєднує органи державної влади, тобто організації, 

майно яких перебуває в державній чи комунальній власності. 
Другий сектор – приватні комерційні організації, тобто організації, що 

переслідують одержання прибутку як основну мету своєї діяльності, і майно 
яких не перебуває в державній чи комунальній власності. 

Третій сектор – приватні некомерційні організації. Першою відмітною 
ознакою цих організацій є те, що вони не мають за основну мету своєї 
діяльності одержання прибутку і не розподіляють отриманий прибуток серед 
своїх учасників. Друга значна відмінність – майно цих організацій не перебуває 
в державній чи комунальній власності. 

Нерідко ці три сектори називають відповідно Публічним, Комерційним і 
Некомерційним (чи Громадським). Використання цих назв, ми вважаємо 
цілком припустимим, але вони мають скоріш умовний характер. Варто мати на 
увазі, що українське законодавство поділяє всю множину юридичних осіб на 
два великих класи: підприємницькі й непідприємницькі організації 
(Цивільний кодекс). Серед тих і інших можуть бути органи публічного 
сектору, приватного і громадського секторів. Тобто, множина підприємницьких 
організацій ширше, ніж другий сектор, а множина непідприємницьких 
організацій – відповідно ширше, ніж третій сектор. 

 
2.1. Публічний сектор 

 
У цивілізованому суспільстві реалізація загальнонаціональних інтересів 

відбувається на рівні держави. Як вірно зазначає С.Науменко, “ринкова 
система не здатна враховувати такі суспільні й колективні потреби, тут 
необхідне втручання уряду”. 

У даному посібнику:  

Державою ми будемо розуміти сукупність взаємозалежних між собою 
установ і організацій, керуючих суспільством; ланку політичної системи 
суспільства з владними повноваженнями. 

Держава бере на себе і вирішення приватних проблем (соціальне 
страхування, соціальне забезпечення незаможних, зміст працівників охорони 
здоров’я, освіти і т.п.). Тим самим виконує функцію перерозподілу доходу. 

 Держава – це структура, що володіє монопольним легітимним 
правом примусу, розпоряджаючись силовими структурами. 

У цьому сенсі від держави виходить потенційна погроза правам і волям. 
Держава є також рівноправним суб’єктом господарських відносин – 

розпоряджається власністю, фінансовими ресурсами, землею, що їй 
належать, з метою виконання державних функцій. 

Отже, в економічному просторі державний сектор являє собою сукупність 
господарюючих суб’єктів, що знаходяться в державній чи комунальній власності.  
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У США на долю державного сектора приходиться близько 20% основного 
капіталу, у Великобританії – 25% ВВП. Як правило, державний бізнес у таких 
країнах виступає у формі суспільних корпорацій або змішаних акціонерних 
товариств. Частка відомчих (бюджетних) підприємств “радянського” типу 
коливається в різних країнах з ринковою економікою від 0 до 1,5-2% від 
загального числа підприємств у цих країнах. 

Деражава є власником і господарським суб’єктом ринку, а отже, 
володіє у визначених галузях монополією, що являє загрозу конкуренто-
здатності ринку. 

Отже, можна зробити висновок, що для держави властиві сильні кланові 
зв’язки, що виросли з власності в особливий ресурс – владу. Метою його 
діяльності є управління спільними справами, вироблення норм і правил 
поведінки, і забезпечення дотриманню цих правил. 

За останні роки набув концептуальної легалізації у вітчизняній науці 
адміністративного права та теорії державного управління набув термін 
“публічне управління”  

Публічне управління є формою здійснення (або реалізації) публічної 
влади в цілому. В свою чергу, державне управління і місцеве самоврядування є 
видами публічного управління. 

Система публічного управління охоплює три компоненти. По-перше, 
управляючу систему – суб’єкт управління. По-друге, структуру взаємозв’язків 
суб’єктів управління з суспільною системою – об’єктами управління. По-третє, 
структуру системи, що управляється. Ця система суб’єктно-об’єктних і суб’єкт-
суб’єктних відносин включає: суб’єкт управління – сукупність впливів – 
об’єкти управління.  

В структурі системи публічного управління сутнісними елементами є: 
інституціональна підсистема, нормативно-правова підсистема, професійно-кадро-
ва підсистема, культурна підсистема, комунікативна підсистема, функціонально-
структурна підсистема. Коротко охарактеризуємо кожний з цих елементів.  

Інституціональну підсистему утворюють органи публічної влади. Це 
органи державного управління та органи місцевого самоврядування. 

Нормативно-правова підсистема складається із сукупності правових норм і 
методів, що регулюють організацію і порядок діяльності органів публічної влади, 
їх впливу на суспільне середовище. В межах цієї підсистеми слід розрізняти 
джерела правових норм, що приймаються органами публічної влади загально-
державного рівня (закони, акти голови держави, уряду, центральних органів 
виконавчої влади тощо), та ті, що приймаються органами публічної влади 
регіонального рівня. Окремо в рамках першої групи джерел слід виділяти 
міжнародні документи, згода на дотримання яких була дана парламентом України. 
Саме в цих джерелах у національному законодавстві, як правило, містяться 
зарубіжні, в тому числі й європейські, стандарти публічного управління. 

Професійно-кадрова підсистема складається з: інституту державної 
служби, який забезпечує функціонування органів державної влади, та інституту 
муніципальної служби – служби, що забезпечує функціонування органів 
місцевого самоврядування.  
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Професійно-культурна підсистема є складовим елементом системи 
публічного управління і включає адміністративні традиції, професійну етику, 
цінності та орієнтації учасників управлінського процесу, стиль поведінки. Ці 
елементи виявляються в рамках наступної підсистеми – комунікативної, склад 
якої включає офіційні і неофіційні зв’язки між суб’єктами публічного управління, 
а також між ними та громадянами, інститутами громадянського суспільства.  

Функціонально-структурна підсистема надає уявлення про форму 
державного устрою, рівень централізації і децентралізації, розвиток місцевого 
самоврядування, розвиток самоврядних інститутів тощо.  

До групи базових функцій слід віднести наступні функції: охоронну – 
забезпечення зовнішньої безпеки; процедурно-правову – встановлення правил 
вирішення типових ситуацій; розподільну – перерозподіл ресурсів, благ, 
повноважень; організаційно-виробничу та функцію визначення пріоритетів 
розвитку суспільства. В межах кожної з них можна визначити групи традиційних 
функцій управління: планування, організацію і координацію, облік і контроль.  

 
2.2. Комерційний сектор 

 
Підприємництво, як особливий вид ініціативної діяльності громадян в ім’я 

особистих, у першу чергу матеріальних інтересів, – одна з найважливіших скла-
дових цивілізованого громадянського суспільства, тому що саме цей вид людської 
активності дотепер найбільш істотно забезпечує ресурсами будь-який соціум. 

Слід відзначити, що бізнес в економіці виконує низку специфічних 
соціально-економічних функцій:  

• Сприяння процесам приватизації та роздержавлення економіки, стиму-
лювання розвитку економічної конкуренції, формування численних суб’єктів 
ринкового господарства, орієнтованих на попит, конкуренцію тощо.  

• Залучення до економічного обороту матеріальних, природних, фінан-
сових, людських та інформаційних ресурсів.  

• Поліпшення становища на ринках шляхом забезпечення еластичності 
їхньої структури, врегулювання попиту, пропозиції і цін, індивідуалізації про-
позиції та диференціації попиту, насичення ринків, задоволення специфічних 
місцевих потреб.  

• Забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого 
безробіття.  

• Стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку 
середнього класу, який становить соціальну базу економічних реформ, забез-
печує стабільність суспільства.  

• Протидія поширенню утримувальницької психології, всебічне сприян-
ня розвиткові людського капіталу.  

• Пом’якшення соціальної напруженості завдяки ослабленню майнової 
диференціації та підвищенню рівня доходів населення.  

• Збільшення гнучкості національної економіки та ринкової пропозиції у 
відповідності до сучасних умов відкритої економіки.  
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• Сприяння процесу демократизації суспільства, раціоналізації системи 
економічної організації та управління. 

Розвиток бізнесу в Україні стримується внаслідок: 
• дефіциту виробничих площ і приміщень; 
• складностей в одержанні кредитів та нерозвиненості системи гарантій і 

страхування діяльності малих підприємств; 
• нестачі кваліфікованих кадрів, здатних працювати в умовах ринку; 
• відсутності розгалуженої мережі організаційних і управлінських орга-

нізацій, які надають малим підприємствам різного роду послуги на комерційній 
основі; 

• причин бюрократичного характеру, що примушує засновників під-
приємств оббивати пороги численних інстанцій для збору підписів. 

Крім зазначених об’єктивних чинників, значного впливу у перехідних еко-
номіках також набувають специфічні інституційні чинники, зокрема – громадська 
думка стосовно підприємництва та ставлення до підприємців з точки зору 
суспільно-масової свідомості, ставлення держави до цього сектора економіки. 

Важливою роль в оздоровленні й підвищенні ефективності економіки в 
соціально-політичному плані відіграє мале підприємництво, що є базою 
розвитку “середнього” класу. Деякі особливості його соціального стану, таких 
як: здійснення менеджерських функцій, рівень доходу, свідчать про появу 
паростків майбутнього “середнього” класу, наявність і велика питома вага 
якого в системі соціальної стратифікації є одним з істотних ознак суспільства, 
що визначається як “громадянське”. 

Організації малого бізнесу терплять крах постійно й у масових масштабах 
навіть у досить сприятливих обставинах, однак число його залишається відносно 
постійним. Ці суперечливі, на перший погляд, процеси, що характерні для малого 
бізнесу, являють собою ідеальний механізм відбору найбільш гнучких, дина-
мічних і життєздатних підприємств, що швидко реагують на кон’юнктуру ринку.  

Так, наприклад, у Великобританії малий і середній бізнес становить 96%, 
охоплює зайнятість робочої сили 25% і виробляє 20% валового продукту. В 
Японії 80% працездатного населення зайняте у сфері дрібних та середніх 
підприємств. В Італії частка дрібних і середніх підприємств становить 99%. 

Ринкові трансформаційні процеси в економіці України сприяли відповід-
ним змінам у формах власності малих підприємств. За період з 1994 року по 
2010 рік частка малих підприємств із державною формою власності скоро-
тилася з 14 до 0,9%. У структурі недержавної форми власності частка колектив-
ної зросла з 50 до 64,4%, а приватної – залишилася на рівні 34,9%. В цьому 
секторі економіки зайнято приблизно 2,5 млн. чоловік, що становить тільки 
близько 10% зайнятого населення. Виходячи з цих результатів і, порівнюючи їх 
із світовими, можна сказати, що Україна потребує 3-4 разового збільшення 
кількості малих підприємств 

Отже, можна зробити висновок про винятково важливу роль, яку має 
відіграти у формуванні “економіки зростання” в Україні підприємництво. 
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Розвиток бізнесу – один з пріоритетних напрямків в економічній політиці будь-
якої держави з розвинутою економікою.  

По-перше, цей процес сприяє підвищенню рівня зайнятості та скорочення 
безробіття в країні. 

По-друге, бізнес є найбільш гнучким у задоволенні різноманітних потреб 
споживачів. 

По-третє, підтримка бізнесу дає можливість державі опосередковано 
розвивати ті напрямки діяльності, які не можуть бути віднесені до першо-
чергових державних пріоритетів. 

По-четверте, створюються умови для об’єктивної інтеграції, а саме: 
організації бізнесу можуть виступати головними постачальниками сировини та 
матеріалів один для одного. 

По-п’яте, наявність великої кількості малих підприємств покращує кон-
курентне середовище в державі, що безпосередньо впливає на підвищення якості 
пропонованих товарів та послуг, а також формування середнього рівня цін. 

Проте, реальні показники розвитку малого бізнесу свідчать про те, що 
така можливість поки що залишається на рівні потенціальної. Офіційні джерела 
сьогодні розглядають розвиток малого бізнесу майже виключно в контексті 
виконання ним соціальних функцій – забезпечення зайнятості та доходів насе-
лення. Між тим, його виробнича та структуроутворююча функції залишаються 
незаслужено забутими. Забезпечуючи часткове вирішення поточних потреб, 
така державна політика водночас закладає передумови для глибокої струк-
турної диспропорції між великими та малими і середніми підприємствами, 
перешкоджає формуванню стійкої інституційної структури, забезпеченню 
конкурентоспроможності національної економіки, веде до нераціонального 
використання національного ресурсного потенціалу, а також закладає суттєві 
загрози розвиткові самого малого бізнесу в Україні. 

 
2.3. Громадський контроль 

 
Згідно зі статтею 38 Конституції України громадяни мають право брати 

участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Така конституційна норма передбачає як у 
теоретичному, так і в практичному контексті громадський контроль за орга-
нами державного управління і місцевого самоврядування. 

Суб’єктами громадського контролю є громадські об’єднання і політичні 
партії, професійні спілки, молодіжні та інші громадські організації, органи 
самоорганізації населення, трудові колективи, збори громадян за місцем 
проживання, а також окремі громадяни. 

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування суттєво відріз-
няється від інших видів контролю. Ця відмінність полягає насамперед утому, 
що всі суб’єкти громадського контролю виступають від імені громадськості, а 
не держави, їх контрольні повноваження зазвичай не мають юридичне владного 



23 
 

змісту, а рішення за результатами перевірок носять, як правило, рекомен-
даційний характер. 

Характерною рисою громадського контролю є запобігання порушенням у 
сфері державного управління за допомогою засобів суспільного впливу. 

Об’єктом громадського контролю є діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

Органи публічної влади повинні сприяти залученню громадськості до 
здійснення контролю в туму числі у сфері державного приватного партнерства 
відповідно до законів України “Про об’єднання громадян”, “Про звернення 
громадян”, “Про інформацію”. 

Крім того, Закон України “Про доступ до публічної інформації”, що 
набрав чинності 9 травня 2011 року, визначає порядок здійснення та забез-
печення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

Згідно з цим законом, кожен громадянин має право отримати від органу 
влади будь-яку інформацію, що пов’язана з його діяльністю. Генеральний план 
розвитку міста, формула комунальних тарифів, умови конкурсних торгів – 
громадянин має право це знати. Громадянин має право отримати будь-яку 
інформацію про використання бюджетних коштів. Це стосується не лише 
органів влади, а й державних підприємств або приватних компаній, які отри-
мують гроші платників податків.  

В суспільстві все більше уваги приділяється контролю за якісним 
використанням державних коштів. Раціональне використання державних 
коштів, подолання корупції в органах державної влади, використання переваг 
державного та приватного партнерства є найважливішим кроком в подоланні 
кризового становища в нашій державі. 
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3. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДПП 
 
Негативний досвід приватизації, яка відбулась на початку 90-х років, 

засвідчив, що держава не може використовувати механізм приватизації для підви-
щення ефективності використання чи розвитку інфраструктури, яка традиційно є 
монополією держави і, з правової та політичної позицій не може бути передана у 
власність приватному партнеру. Насамперед йдеться про соціальну інфра-
структуру (лікарні, школи, дитячі садки), стратегічні об’єкти (авто- і залізничні 
магістралі, газо- і нафтопроводи), комунальні об’єкти (водогони, теплоцентралі, 
місцеві дороги). Тому нині у політикумі обговорюється ідея державно-приватного 
партнерства (публічно-приватного), як альтернатива приватизації та оптимальний 
механізм залучення органами влади фінансових ресурсів й управлінських навичок 
бізнесу для надання громадських послуг населенню та розвитку інфраструктури, 
без втрати власності та контролю за цими процесами.  

В основу цього напряму покладено концепцію ДПП яке розуміється 
конструктивна (цілеспрямована та “вигідна” кожному учасникові та населенню 
території, де воно реалізується) взаємодія (що являє собою тип соціальної 
взаємодії) організацій двох секторів (держава та бізнес) при вирішенні соціально-
економічних завдань у рамках соціального підпростору, що утворюється в ході 
складного взаємовпливу ряду полів, потенціалів, котрі виникають через відмін-
ності та різноманіття можливостей взаємодіючих організацій, що відображають 
специфіку їх структур, ресурсів, правил діяльності та норм поведінки.  

Відповідно до визначення Європейської комісії, запропонованого у 2003 
році, ДПП можна охарактеризувати як передачу приватному сектору частини 
повноважень, відповідальності та ризиків щодо реалізації інвестиційних проек-
тів, які традиційно впроваджувалися чи фінансувалися публічним сектором. В 
англо-саксонських країнах, на території Європейського Союзу поширеним є 
визначення цієї системи як ППП – Публічно-приватне партнерство (PPP 
(Public-Private Partnership).  

У Європі перші прецеденти укладання ППП сприймалися як одноразові 
акції, які не будуть мати повторення після поліпшення фінансового стану 
органів влади. Однак у 1992 році консервативний уряд Дж. Мейджора в Об’єд-
наному королівстві Великої Британії та Північної Ірландії запровадив Іні-
ціативу приватного фінансування (Private Finance Initiative), яка стала першою 
систематизованою програмою, спрямованою на заохочення ДПП. 

У “Зеленій книзі про державно-приватне партнерство” 2004 року, що була 
прийнята в рамках Євросоюзу, було визначено два типи такого партнерства:  

Договірного характеру. Відповідно до нього приватній особі за виконану 
роботу, чи надані послуги, гарантується винагорода від публічної організації 
або/чи безпосередніх користувачів, і це регулюється директивами ЄС щодо 
проведення публічних тендерів.  

Інституційного характеру. В його межах можливе формування нової 
юридичної особи, співзасновниками якої є публічна і приватна організації.  

В більшості випадків, механізм державно-приватного партнерства вико-
ристовувався в країнах Європи саме для створення інфраструктурних об’єктів. 



25 
 

Наприклад в Фінляндії, таким чином були побудовані центральні автошляхи, в 
Португалії – реконструйовані аеропорти та регіональні шляхи, у Франції – 
оновлено мережі водопостачання та побудовані швидкісні автомагістралі.  

Але досвід не завжди був позитивним. З певними труднощами зіштовх-
нулися країни Центральної та Східної Європи, де економіка та політична 
система знаходилась на стадії становлення.  

Отже, по-перше, через існування великого політичного впливу на 
інституційні та процедурні аспекти державно-публічного партнерства, зокрема 
в країнах де були постійні зміни Парламенту та Уряду, поширилися прецеденти 
перегляду первинних контрактів з приватними партнерами.  

По-друге, через відсутність достатніх повноважень у органів місцевого 
самоврядування виникали труднощі при укладенні ними на регіональному рівні 
партнерських контрактів з приватним капіталом.  

По-третє, затягувався процес переговорів та укладення контрактів, і, як 
результат, вартість витрат у проектах збільшувалася через неможливість 
узгодити правові норми про тендери та концесії.  

Отже, ДПП є динамічним, історично обумовленим явищем, що розвивається.  
ДПП – це конструктивна взаємодія організацій влади та бізнесу під час 

вирішення соціально-економічних завдань, що забезпечує синергетичний ефект 
від “додавання” різних ресурсів та “вигідне” кожної зі сторін і населенню. 

У теоретичному плані заслуговує уваги зміст терміна “ “приватно-державне 
партнерство”, що вживається комітетом OECD з наукової і технологічної політики 
[4]: “будь-які офіційні відносини або домовленості на фіксований/нескінченний 
період часу між державними і приватними учасниками, у якому обидві сторонни 
взаємодіють у процесі ухвалення рішення і співінвестують обмежені ресурси, такі 
як гроші, персонал, устаткування й інформацію для досягнення конкретних цілей 
у визначеній сфері науки, технології інновації”. 

Практика формування державно-приватних партнерств поширюється у 
всіх регіонах світу.  

Фундаментальною причиною, яка веде до утворення партнерства є усві-
домлення факту, що приватний і публічний сектори мають унікальні харак-
теристики, які надають їм переваги у певному аспекті надання послуг насе-
ленню. Іншою засадничою передумовою формування та поширення практики 
партнерств була зміна підходу до розуміння функцій урядів, зокрема, 
усвідомлення необхідності передачі частини їх приватному сектору як більш 
мобільному та ефективному.  

Безумовно, ролі першого та другого секторів в рамках ДПП неоднакові. 
Якщо “сила” комерційних організацій полягає головним чином у можливостях 
фінансування, то “сила” державних – у можливості застосування владних 
важелів.  

Як було відзначено вище, кожен із двох секторів, займаючи свою нішу в 
суспільстві, не надто прагне ділитися завойованими в ній позиціями з іншими 
секторами. Проте, залишаючись тільки в межах своєї ніші, сектор автономно не 
може вирішувати всіх завдань, що є для нього актуальними. 

 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Модель побудови партнерства 
 
Представлена на рис. 1.1. модель побудови партнерства запропонована 

В.Матросовим і описується у такий спосіб. 
Для побудови партнерства насамперед необхідні сторони – організації 

або особи, як мінімум дві (візьмемо простий випадок). 
При цьому кожна сторона буде при побудові партнерства насамперед 

виходити зі своїх інтересів. Тому, при побудові партнерства, важливо спочатку 
виявити і проаналізувати, а потім врахувати інтереси сторін. Це досить 
трудомісткий і складний, однак необхідний процес. Його реалізація повинна 
бути прозорої: сторони повинні відкрито заявити про свої інтереси і послідовно 
відстоювати них. У противному випадку інтереси однієї зі сторін тією чи 
іншою мірою будуть защемлене і партнерство не стане стійким. 

Наступний важливий момент – ресурси кожної сторони, що пропо-
нуються для проведення спільної діяльності. Аналіз ресурсів дозволяє встано-
вити наступне:  

• наскільки реально можливе співробітництво сторін; 
•  чи буде забезпечена запланована спільна діяльність ресурсами; 
• який буде баланс вкладених у ведення спільної діяльності ресурсів. 
Після урахування інтересів сторін і аналізу ресурсів партнерства 

необхідно спланувати спільну діяльність сторін у рамках даного партнерства, 
і, насамперед, сформулювати мета спільної діяльності, а потім уже скласти й 
реалізувати план співробітництва в рамках партнерства. 

Також дуже важливо визначити результати спільної діяльності, що одер-
жить кожний з партнерів у ході здійснення спільної діяльності, а також пере-
вірити – наскільки очікувані результати від співробітництва відповідають 
інтересам сторін. 

Комплексне врахування зазначених елементів моделі побудови партнерства 
дозволяє закласти основу для побудови стійкого й успішного співробітництва. 

Досягнення певного рівня розвитку кожним із секторів і поступове 
зміцнення цілісності соціуму через встановлення і розвиток різноманітних 
відносин між ними вимагає якісно нового підходу до їх, взаємодії. Ця взаємодія 
повинна ґрунтуватися на врахуванні інтересів кожного, ефективному вико-
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ристанні їх ресурсів і можливостей, що може привести до вирішення соціаль-
них проблем соціуму за мінімальних витрат. 

Сутність ДПП полягає в налагодженні конструктивної взаємодії між 
силами, діючими на суспільній арені країни, області, міста або іншої території – 
державними структурами та комерційними підприємствами. 

Реалізація механізмів державно-приватного партнерства забезпечує низку 
значних переваг як державі, так й приватному сектору (рис. 1.3).  

 
 

Рис. 1.3. Переваги державно-приватного партнерства 
 
Ступінь результативності ДПП багато в чому залежить від зацікавленості 

сторін у співробітництві, взаємодії і кооперації зусиль, у їх здатності й праг-
ненні йти на певні поступки, компроміси. Ефективне ДПП вимагає обстановки 
гласності, строгого дотримання прав і свобод. Це покладає серйозну відпо-
відальність на законодавчі, виконавчі, судові органи влади. 
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4. ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ТИПИ РИЗИКІВ ДІЮЧИХ ДПП 
 
Необхідність у ДПП виникає насемперед у тих сферах, за які держава 

традиційно несе відповідальність, а саме: об’єкти загального користування; 
“публічні служби” (public services) – ремонт, реконструкція та утримання 
об’єктів загального користування; прибирання територій; житлово-комунальне 
господарство; освіта; охорона здоров’я та ін. Наприклад, у країнах “Великої 
сімки” лідируючими галузями за кількістю успішно реалізованих ДПП-проектів 
на першу половину 2006 р. були: охорона здоров’я (92 проекти), освіта (81 
проект), будівництво доріг (24 проекти). 

Питома вага ДПП-проектів в інших розвинених країнах (рис. 1.4) 
свідчить про найбільшу їх частку в Австралії та Португалії.  

 
Рис. 1.4. Завершені ДПП-проекти в деяких розвинених країнах 

 
Основою публічно-приватного партнерства є юридично обов’язковий для 

сторін контракт, за яким приватний партнер бере на себе зобов’язання інвес-
тувати певні власні ресурси та відповідальність за більшу частину ризиків за 
проектом. Так, наприклад, в транспортній сфері такі домовленості включають у 
себе аспекти фінансування, планування, проектування, будівництва, експлуатацію 
та обслуговування транспортного об’єкту, який після закінчення терміну без-
коштовно або за символічну плату переходить у власність держави. 

Реалізація проектів ДПП може відбуватись у різних формах: концесія, 
комунальна власність, лізинг, угоди про розподіл продукції, спільне управління 
державною власністю, спільні підприємства тощо.  

Нетривалий період практичного впровадження інструменту державно-
приватних партнерств наразі не дозволяє виробити узгоджену класифікацію 
основних форм ДПП. Однак перші спроби систематизації вже існують. 
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Зокрема, Національна рада з питань державно-приватних партнерств у 
США пропонує класифікацію форм ДПП за метою створення і виділяє: 

• 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 мету залучити різноманітні фінансові ресурси, 
доступні для бізнесу; 

• партнерства, які дозволяють і заохочують розвиток створеної інфра-
структури приватним партнером, його власність на споруджений об’єкт і, 
відповідно, управління ним та іншим капіталом. 

Однак більш поширеною є класифікація форм ДПП за змістовними 
категоріями партнерства, які узагальнено в Таблиці 1. 

Таблиця 1 
Основні форми ДПП за змістовними категоріями партнерства  

Категорії ДПП Характеристики Застосування 
Експлуатація – 
обслуговування 
 

Передання приватному 
партнерові на контрактних 
засадах права на експлуатацію й 
обслуговування державних 
активів 

Широкий спектр державних послуг, 
зокрема водопостачання й 
очищення стічних вод, вивезення 
твердих відходів, обслуговування 
доріг, утримання парків, 
спортивних споруд 
та інших рекреаційних об’єктів, 
утримання майданчиків для 
паркування, каналізаційних систем 
і систем зливових стоків. 

Проектування – 
будівництво 

Підписання контрактів із приват-
ним партнером на проектування і 
будівництво активів, які відповіда-
ють стандартам і вимогам стосов-
но ефективності роботи, що визна-
чені органами влади. Після того, 
як об’єкт буде збудований, право 
власності переходить до органу 
влади, який бере на себе відпові-
дальність за експлуатацію цього 
об’єкта 

Переважна більшість 
інфраструктурних і будівельних 
проектів, враховуючи будівництво 
доріг, автомагістралей, систем 
водопостачання й очищення 
стічних вод, каналізаційних систем 
і систем зливових стоків, 
спортивних споруд, плавальних 
басейнів та інших державних 
об’єктів 

Здавання 
об’єктів “під 
ключ” 
 

Органи влади забезпечують 
фінансування проекту, але 
доручають приватному 
партнерові проектування, 
будівництво й експлуатацію 
об’єкта упродовж визначеного 
періоду часу. 
Державний сектор визначає 
критерії ефективності роботи, а 
право власності на об’єкт 
належить державній структурі. 

Така форма державно-приватного 
партнерства застосовується у ви-
падках, коли державний сектор за-
цікавлений у збереженні за собою 
права власності, однак прагне ско-
ристатися вигодами, які забезпечує 
будівництво й експлуатація об’єкта 
силами приватного сектору. Пере-
важна більшість інфраструктурних 
об’єктів, враховуючи будівництво 
систем водопостачання й очищен-
ня стічних вод, спортивних споруд, 
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плавальних басейнів та інших 
державних об’єктів. 

Спорудження 
доповнень до 
об’єкта 
 

Приватний партнер фінансує й 
будує доповнення до державного 
об’єкта, що існує.  
Після цього приватний партнер 
може експлуатувати доповнення 
до об’єкта впродовж визначеного 
періоду часу або доки партнер не 
поверне вкладених коштів і не 
отримає розумної віддачі від 
інвестиції.  

Переважна більшість 
інфраструктурних та інших 
державних об’єктів, враховуючи 
дороги, системи водопостачання й 
очищення стічних вод, а також 
рекреаційні об’єкти, такі як льодові 
арени та плавальні басейни.  

Оренда / 
придбання 
 

Підписання контрактів з приватним 
партнером про проектування, 
фінансування та будівництво об’єк-
та для надання державних послуг. 
Після цього приватний партнер 
орендує в органа влади даний 
об’єкт на визначений термін, після 
завершення якого право власності 
переходить до органа влади. Такий 
підхід може бути застосований там, 
де органові влади потрібен новий 
об’єкт або послуга, однак він 
неспроможний забезпечити 
необхідне фінансування. 

Може бути використано для 
створення таких капітальних 
активів, як будівлі, парки 
транспортних засобів, системи 
очищення води та каналізаційних 
стоків, підприємства з 
перероблення твердих відходів і 
комп’ютерне обладнання. 

Тимчасова 
приватизація 
 

Власність на наявний державний 
об’єкт передається приватному 
партнерові, який зобов’язується 
його поліпшити або розширити. 
Після цього приватний партнер 
може використовувати й експлуа-
тувати об’єкт упродовж визна-
ченого в контракті періоду або 
доки партнер не поверне вкла-
дених коштів і не отримає 
розумної віддачі від інвестиції. 

Ця модель може бути використана 
для переважної більшості інфра-
структурних та інших державних 
об’єктів, враховуючи дороги, сис-
теми водопостачання і очищення 
стічних вод, каналізацію, а також 
такі об’єкти, як майданчики для 
паркування, державні будівлі, 
аеропорти, рекреаційні об’єкти, 
такі як спортивні споруди та 
плавальні басейни. 

Оренда – 
будівництво – 
“експлуатація” 
або “Викуп” – 
будівництво – 
експлуатація 
 

Приватний партнер орендує або 
купує в органа влади об’єкт, роз-
ширює або модернізує його, а 
згодом експлуатує цей об’єкт згід-
но з контрактом, укладеним з орга-
ном влади. При цьому приватний 
партнер інвестує кошти в розши-
рення або модернізацію об’єкта, а 
згодом може його експлуатувати 
впродовж визначеного періоду 
часу, доки не поверне вкладених 
коштів і не отримає розумної 
віддачі від інвестиції. 

Переважна більшість 
інфраструктурних та інших 
державних об’єктів, враховуючи 
дороги, системи водопостачання 
та каналізації й очищення стічних 
вод, майданчики для паркування, 
державні будівлі, аеропорти та 
рекреаційні об’єкти, такі як 
спортивні споруди і плавальні 
басейни. 

Будівництво – 
“передача-
експлуатація” 
 

Орган влади підписує з приват-
ним партнером контракт про фі-
нансування та будівництво об’єк-
та. Після завершення будівни-
цтва приватний партнер передає 
органові влади право власності 
на об’єкт. Після цього орган 

Переважна більшість 
інфраструктурних та інших 
державних об’єктів, враховуючи 
дороги, системи водопостачання 
та каналізації й очищення стічних 
вод, майданчики для паркування, 
державні будівлі, аеропорти та 
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влади здає об’єкт приватному 
партнерові у довготермінову 
оренду, протягом якої приватний 
партнер має можливість повер-
нути свою інвестицію й отримати 
“розумний” прибуток 

рекреаційні об’єкти, такі як 
спортивні споруди і плавальні 
басейни. 

Будівництво – 
власність – 
експлуатація – 
передача 
 

Приватний забудовник отримує 
ексклюзивну ліцензію на фінан-
сування, будівництво, експлуа-
тацію, обслуговування, управлін-
ня та стягнення плати споживачів 
упродовж фіксованого періоду, 
щоб компенсувати інвестиції. 
Після завершення терміну дії лі-
цензії право власності повер-
тається до державного органу. 

Переважна більшість державних 
інфраструктурних об’єктів і послуг, 
враховуючи системи 
водопостачання й очищення 
стічних вод, рекреаційні об’єкти, 
аеропорти, державні 
адміністративні та промислові 
будівлі, майданчики для 
паркування, підприємства з 
перероблення твердих відходів. 

Будівництво – 
власність - 
експлуатація 
 

Орган влади передає право 
власності та відповідальність за 
об’єкт або підписує з приватним 
партнером контракт на 
будівництво, передачу у 
власність та експлуатацію 
об’єкта на необмежений термін. 
Приватний партнер, як правило, 
забезпечує фінансування 

Переважна більшість державних 
інфраструктурних об’єктів і послуг, 
враховуючи системи 
водопостачання й очищення 
стічних вод, майданчики для 
паркування, рекреаційні об’єкти, 
аеропорти, державні 
адміністративні та промислові 
будівлі.  

 
Головним аргументом використання ДПП у світі є його ефективність. 

Приватні компанії привносять свої досвід, експертів, контакти. При цьому 
приватний сектор може забезпечити кращий результат при меншій вартості, а 
його участь сприяє досягненню цілей політики в галузі розвитку шляхом ство-
рення робочих місць, впровадження технологічних інновацій, а також вдос-
коналення технологічних процесів.  

В той же час реалізація проектів державно-приватного партнерства пов’я-
зана із ризиками, які впливають на успішність проекту.  

Дослідження проблем реалізації проектів державно-приватного партнер-
ства, що мали місце у практиці країн Європи, Північної та Південної Америки, 
а також Росії і України свідчать про наявність ризиків як для держави як 
партнера, так й приватного інвестора.  

Головна суть публічно-приватного партнерства – розподіл ризиків. 
  
 

Ризик – кількісна міра небезпеки, яка притаманна тому чи іншому виду діяльності. Це 
певна подія, що здатна вплинути на хід проекту. 

 
 

 
Основна його характеристика – імовірність виникнення. У ДПП ризик 

знаходиться у полі прибутковість (для приватного сектора) та ефективність (для 
реалізації задач публічного сектору).  

Найбільш значними ризиками для держави є: 1) технічні помилки на 
стадії розробки проекту; 2) вибір нераціональної форми державно-приватного 
партнерства; 3) недобросовісність з боку приватного партнера (дослідження 
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Cвітового банку має низку прикладів отримання приватним інвестором 
бюджетних дотацій та їхнього нецільового використання, випадків фіктивного 
банкрутства, шахрайства тощо); 4) низька якість послуг, що надаються 
споживачам приватним партнером (концесіонером). 

Сукупність ризиків для приватного партнера можна розподілити на 
чотири великі групи: 

•  ризики, зумовлені діяльністю державних органів влади; 
•  ризики, пов’язані з участю держави як партнера у проектах державно-

приватного партнерства; 
•  бізнес-ризики проектів державно-приватного партнерства; 
•  ризики, пов’язані з протестами населення, громадських та міжнародних 

організацій.  
Тому необхідною умовою для успішності будь-якого проекту є виявлення 

ризиків, пов’язаних з кожним компонентом проекту, аналіз та ефективний їх 
розподіл серед учасників партнерства. Ефективність розподілу полягає у тому, 
що сторони беруть на себе ти ризики, якими можуть краще управляти та тим 
самим звести до мінімуму витрати при одночасному збільшенні продук-
тивності. Зазвичай, ризики, що пов’язані з конкретною реалізацією проекту, 
розподіляються на приватних партнерів. Так, приватні компанії беруть на себе 
відповідальність за проектування, будівництво та експлуатацію об’єкта. На 
публічного партнера (уряд) розподіляються зовнішні ризики, до яких відносять 
форс-мажор, правові та політичні ризики (таблиця 2). 

Правові та політичні ризики. Ці ризики для нашої країни постають 
найбільш гостро. Нестабільна політична ситуація, часті зміни законодавства, 
невизначеність політичного курсу країни призводить до небажання західних 
інвестиційних компаній вкладати кошти в економіку нашої країни. Захист 
інтересів публічних і приватних партнерів вимагає стабільного правового та 
нормативного забезпечення. Це дозволить зменшити можливі ризики та опера-
ційні витрати, а також гарантувати належний контроль, управління та визна-
чити процедуру та принципи вирішення спорів. Відповідно, ліквідація цих 
ризиків покладається виключно на уряд. Стандартним інструментом зниження 
цього виду ризику є надання державних гарантій. 

У разі виникнення форс-мажора, проект може бути припинений. Ризик 
виникнення форс-мажорних обставин знижується застосуванням страхування. 
Розподіляються на публічного партнера.  

Ризики попиту та ризики пропозиції це комерційні ризики. 
Таблиця 2 

Типи ризиків та їх розподіл за сторонами контракту 
№ 
п/п Назва ризику Опис ризику Сторона, на яку 

розподіляється ризик 
1. Правові ризики  Зміни законодавства Публічний партнер 
2. Політичні ризики Зміни політичного курсу Публічний партнер 
3. Форс-мажор Природні катастрофи, терористичні 

акти, заворушення 
Публічний партнер 

4. Ризики пропозиції  Приватний партнер 
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4.1. Технічні ризики Інженерні або конструкторські 
невдачі 

 

4.2 Ризик  
незавершення 
будівництва 

Збільшення витрат у зв’язку з 
невірною технологією 

 

4.3. Управлінські 
ризики 

Збільшення вартості обслуговування 
об’єкту (у порівнянні із 
запланованою) 

 

4.4. Екологічні ризики Збитки, пов’язані з витратами на 
ліквідацію негативних наслідків 
діяльності 

 

4.5. Фінансові ризики Недостатній рівень отриманих 
доходів, пов’язаний з встановленням 
розміру тарифу, який не покриває 
витрат, зміни обмінного курсу 
валюти, збільшення відсоткових 
ставок 

 

4.6. Ризик банкрутства Проект нездатний працювати  
5. Ризики попиту Низька інтенсивність руху Публічний партнер, 

Приватний партнер 
 
Ризики попиту, пов’язані з низькою інтенсивністю руху, тягнуть за со-

бою зниження доходу від плати за проїзд. Оцінка попиту залежить від макро-
економічного циклу та мікроекономічних умов, які відображають місцеве коли-
вання попиту. Ці ризики покладаються на приватного партнера та частково на 
уряд, тому що зниження попиту може бути пов’язане з підвищенням вартості 
пального, зниженням купівельної спроможності населення, а в цьому випадку 
приватний партнер не може вплинути на ситуацію. Публічний партнер надає 
державні гарантії покриття неочікуваних витрат. 

Ризики пропозиції розподіляються цілком на приватного партнера. 
Технічні ризики – тягнуть за собою збільшення вартості будівництва, 

експлуатаційних витрат, аніж було заплановано, затримки у будівництві. 
Ризик незавершення будівництва – проект припиняється, зобов’язання 

за контрактом не виконуються. 
Управлінські ризики – можливість виникнення потреби у витратах на 

ремонтні роботи у більшому розмірі і раніше, аніж планувалось. Це призведе до 
зменшення прибутку  

Екологічні ризики – ці витрати призведуть до зменшення прибутку, а 
відтак – і прибутковості проекту для його власників. 

Фінансові ризики – збільшення відсоткових ставок, зменшення вартості 
місцевої валюти, зменшує прибутковість проекту, інвестори можуть вимагати 
від публічного партнера – уряду збільшення тарифів задля компенсування ви-
трат. Може привести до банкрутства приватного партнера. 

Кількість деяких ризиків можливо визначити заздалегідь, зокрема, це сто-
сується фінансових ризиків. Визначити розмір і кількість інших видів ризику, 
таких, як, наприклад, правові та політичні ризики, на основі статистичного 
аналізу зовсім неможливо, тому їх оцінка буде суб’єктивна.  

Управління ризиками є ключовою проблемою у будь-яких відносинах. 
Розподіл ризику є найголовнішим питанням у партнерстві. Головна мета розпо-
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ділу – оптимальна передача ризику, а не передача їх максимальної кількості. 
Головний принцип – передача ризиків тому партнеру, який може ефективніше 
ними управляти. Але на практиці цей принцип часто порушується. 

Вступаючи у партнерство, публічна сторона і приватний бізнес пере-
слідують діаметрально протилежні цілі. Так, приватний партнер прагне одер-
жати максимально можливий прибуток, а публічний – забезпечити надання 
послуг відповідно до стратегічних пріоритетів. Тому обидві сторони зацікав-
лені в проведені ретельної ідентифікації, аналізу та ефективному розподілі 
ризиків. Зрозуміло, що для приватних інвесторів більш привабливими будуть 
країни із стабільною політичною ситуацією, чітким і зрозумілим законо-
давством, твердим валютним курсом.  

Державні органи, як і приватний партнер, вступаючи у партнерство, 
повинні обирати проект виключно на конкурсній основі, проводячи аналіз, 
всебічне обґрунтування та оцінку проекту.  
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5. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ДПП 
 
Для реалізації успішного ДПП необхідно привести в дію складний 

механізм, що включає наступні складові:  
• інституціональну – розробка й прийняття нормативно-правової бази, 

що стимулює ДПП партнерство та забезпечує розвиток секторів, організація 
контролю за виконанням законів і прийнятих рішень; 

• економічну – захист власності, створення реальних умов для вільної 
діяльності, підвищення рівня життя населення, скорочення соціальної дифе-
ренціації, розробка ефективних механізмів здійснення соціального інвестування й 
розподілу фінансових ресурсів, закріплення ринкових відносин у сфері 
партнерства, облік витрат і вигод при реалізації соціального інвестування; 

• організаційну – стимулювання розвитку комерційного, а також поси-
лення взаємодії всіх його складових, створення організацій для реалізації тієї 
або іншої технології взаємодії секторів; 

• інформаційну – прозорість інформації про розвиток ринку соціального 
інвестування, грантоотримувачів і грантодавців;  

• духовно-психологічну – посилення моральних критеріїв у здійсненні 
реформ, повага до закону і прийнятих соціальних норм. 

 
 

З правової точки зору ДПП – це узгодження дій усіх сторін на чітко визначеній 
законодавчій платформі, що відображає його сутність, зміст та інструменти регулювання. 

 

 
Наразі правове забезпечення реалізації ДПП в Україні знаходиться в процесі 

становлення. Сьогодні не можна не відзначити ті позитивні кроки, що здійснені 
державою з підтримки розвитку другого сектору, а також партнерства з ними. 

Зокрема, до кінця 2003 року в Україні вже існувало три категорії законів і 
нормативно-правових актів, необхідних для цивілізованої взаємодії, а саме: 

• “статутні закони” (усі закони, що регламентують діяльність організацій 
усіх секторів); 

• “податкові закони та акти”; 
• “профільні закони”, що відображають участь громадян у певній галузі 

соціальної сфери.  
Закони, що регламентують діяльність організацій. 
Через значну кількість законодавчих актів, що визначають правові норми 

функціонування органів публічної влади, комерційних і некомерційних струк-
тур, ми не зможемо в межах посібника дати характеристику навіть найваж-
ливіших із них. Адже навіть перерахування всіх нормативно-правових актів 
зайняло б занадто багато місця. Зупинимося на найважливіших із них. 

Окремі види відносин, які за своїм змістом можуть розглядатися як 
предмет державно-приватного партнерства, наразі фрагментарно врегульовані 
Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 
України, Законами України “Про концесії”, “Про концесії на будівництво та 
експлуатацію автомобільних доріг”, “Про угоди про розподіл продукції”, “Про 
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фінансовий лізинг”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про 
управління об’єктами державної власності” тощо.  

Так, Цивільний Кодекс України визначає основні положення створення, 
діяльності, реорганізації й ліквідації юридичних осіб, у тому числі й організацій 
другого сектору. 

Господарським кодексом установлюються основні положення про 
власність в Україні: визначається право власності, його суб’єкти, регулюється 
здійснення права власності і т.д. 

Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва визначає 
правові засади державної підтримки суб’єктів малого підприємництва незалежно 
від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та 
створення умов для розширення та впровадження ринкових реформ в Україні”. 

1 липня 2010 року Верховною Радою України прийнятий Закон “Про 
державно-приватне партнерство”. 

Законом визначаються правові, економічні та організаційні засади взає-
модії державних та приватних партнерів, врегулювання відносин, пов’язаних з 
підготовкою, виконанням та припиненням договорів, що укладаються в рамках 
державно-приватного партнерства, а також встановлення гарантій додержання 
прав та інтересів сторін. Необхідність прийняття цього Закону була визначена в 
Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки. 

Закон визначає як основні ознаки державно-приватного партнерства за-
безпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, 
ніж при здійсненні такої діяльності державним партнером без залучення 
приватного. Також ознаками державно-приватного партнерства є довготри-
валість відносин (від 5 до 50 років), передача приватному партнеру частини 
ризиків, внесення приватних інвестицій, а також незмінність протягом усього 
строку дії договору цільового призначення та форми власності об’єкта 
державно-приватного партнерства. 
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6. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДПП В УКРАЇНІ 
 
Характерними рисами українського варіанту державно-приватного 

партнерства (далі – партнерство) відповідно до Закону “Про державно-приватне 
партнерство” є:  

• учасники партнерства: державний партнер і приватний партнер; від 
імені державного партнера діють уповноважені органи держави, Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування; приватним партнером 
може виступати не лише індивідуальний підприємець чи юридична особа, а й 
об’єднання таких осіб без прав юридичної особи (учасники такого об’єднання 
несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, передбаченими дого-
вором партнерства, що опосередковує відносини між партнерами);  

• кваліфікуючі ознаки, що дозволяють виділити партнерство з інших форм 
співробітництва держави/Автономної Республіки Крим/органів місцевого само-
врядування та приватного бізнесу: (1) забезпечення більш високих техніко-
економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої 
діяльності державним партнером без залучення приватного партнера; (2) довго-
тривалість відносин (від 5 до 50 років); (3) передача приватному партнеру частини 
ризиків у процесі здійснення партнерства; (4) внесення приватним партнером 
інвестицій в об’єкти партнерства з джерел, не заборонених законодавством.  

• сфери застосування партнерства: пошук, розвідка родовищ корисних 
копалин та їх видобування; виробництво, транспортування і постачання тепла та 
розподіл і постачання природного газу; будівництво та/або експлуатація 
автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, 
шляхових естакад, тунелів 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 зрошувальних і осушувальних систем; оброблення відходів; 
виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління 
нерухомістю; інші сфери діяльності, крім тих, які відповідно до закону можуть 
здійснювати виключно державним підприємствам/організаціям;  

• функції партнерства, що здійснюється у зазначених сферах: проекту-
вання; фінансування; будівництво; відновлення (реконструкція, модернізація); 
експлуатація; пошук; обслуговування; інші функції, пов’язані з виконанням 
договорів партнерства;  

• принципи партнерства: рівність перед законом державних та при-
ватних партнерів; заборона будь-якої дискримінації прав приватних чи дер-
жавних партнерів; узгодження інтересів державних та приватних партнерів з 
метою отримання взаємної вигоди; незмінність протягом усього строку дії 
договору партнерства, форми власності об’єктів, що є у державній або кому-
нальній власності або належать Автономній Республіці Крим, переданих при-
ватному партнеру; визнання державними та приватними партнерами прав та 
обов’язків, передбачених законодавством України та визначених умовами 
договору партнерства; справедливий розподіл між державним та приватним 
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партнером ризиків, пов’язаних з виконанням договірних зобов’язань в межах 
партнерства; визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім 
випадків, встановлених законом;  

• договірна форма партнерства, що передбачає використання таких 
видів договорів, як договір концесії, договір про спільну діяльність, угода про 
розподіл продукції та ін.;  

• об’єкти партнерства – це об’єкти, що є у державній або комунальній 
власності або належать Автономній Республіці Крим: існуючі, зокрема, 
відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) 
об’єкти, у тому числі ділянки надр; створювані чи придбані об’єкти (за 
винятком об’єктів, щодо яких прийнято рішення про приватизацію); об’єкти 
партнерства залишаються у власності державного партнера і не можуть бути 
приватизовані протягом усього строку партнерства; після припинення 
партнерства, зазначені об’єкти підлягають поверненню державному партнеру;  

• прийняття рішення про здійснення партнерства передбачає провідну 
роль у цьому державного партнера в особі уповноваженого органу (статті 10-
13) і включає такі етапи: 1) підготовка пропозиції про здійснення партнерства 
(ст. 10); 2) аналіз ефективності здійснення партнерства та виявлення можливих 
ризиків, пов’язаних з його реалізацією (ст. 11); 3) обґрунтування соціально-
економічних та екологічних наслідків здійснення партнерства (ст. 12); 4) 
прийняття рішення про здійснення партнерства, проведення конкурсу з 
визначення приватного партнера та затвердження його результатів (ст. 13);  

• конкурентні засади (як загальне правило) визначення приватного парт-
нера (статті 14-17), відповідно до затвердженого Урядом порядку проведення кон-
курсу і з врахуванням положень законів, що регулюють договори, які опосеред-
ковують партнерство; процедура проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера складається з таких етапів (ст. 15): (1) визначення уповноваженим 
органом основних параметрів партнерства (його строку, форми, основних етапів; 
державного партнера та об’єктів партнерства; обсягів та форм фінансової участі 
державного партнера у здійсненні партнерства; граничних строків (а) подання 
заявок для участі в конкурсі та (б) проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера; основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу; порядок участі в 
конкурсі об’єднань юридичних осіб, що не є юридичними особами; основні 
критерії визначення переможця конкурсу); (2) оприлюднення оголошення про 
проведення такого конкурсу у визначених законом офіційних друкованих органах 
масової інформації та на офіційному веб-сайті державного партнера; (3) 
проведення конкурсу та визначення переможця; (4) оприлюднення інформації про 
результати проведення конкурсу з визначення приватного партнера; (5) укладення 
з переможцем конкурсу договору, що опосередковує партнерство (ст. 17); (6) 
надсилання відповідного повідомлення державним партнером спеціально 
уповноваженому органу виконавчої влади з питань партнерства; (7) реєстрація 
зазначеним органом договору партнерства;  

• особливості правового становища приватного партнера у межах 
здійснення ДПП:  
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• національний режим інвестиційної та господарської діяльності для 
вітчизняних та іноземних партнерів (як загальне правило);  

• державні гарантії (ст. 20): гарантія додержання державою встановлених 
законодавством України умов для провадження діяльності приватних 
партнерів, пов’язаних з виконанням договорів партнерства, додержання їх прав 
і законних інтересів; (2) гарантія невтручання державних органів, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб в діяльність приватних партнерів, 
пов’язану із здійсненням партнерства, крім випадків, встановлених законом; (3) 
цінові гарантії; (4) гарантії стабільності умов укладених в межах партнерства 
договорів (не поширюється на зміни законодавства з питань оборони, 
національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля, 
стандартів якості товарів (робіт, послуг), податкового, валютного, митного 
законодавства, законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, 
що регулює правовідносини, в яких не діє принцип рівності сторін); (5) гарантії 
повного відшкодування збитків, завданих внаслідок (а) прийняття органами 
державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, що 
порушують права приватних партнерів, (б) дій, бездіяльності або неналежного 
виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими особами своїх обов’язків, передбачених законодавством України; 
(6) гарантія заборони приватизації об’єкта партнерства протягом усього строку 
дії договору партнерства (ст. 7); (7) гарантія забезпечення державним 
партнером приватному партнеру права користування земельною ділянкою, а 
також сервітутів – якщо умовами договору партнерства передбачено корис-
тування земельною ділянкою та/або використання (експлуатація та/або 
управління) ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних 
комунікацій, щодо прокладання та експлуатації яких встановлений сервітут (ст. 8);  

• обов’язки, пов’язані з участю у партнерстві: належне виконання 
укладених в його межах договорів; своєчасне надання відповідним державним 
партнерам інформації про виконання таких договорів, у порядку та згідно з 
формою, затвердженими Урядом (ч. 2 ст. 21); дотримання вимог законодавства, 
передбачених для суб’єктів господарювання, щодо використання природних 
ресурсів, найманої праці, прав та законних інтересів інших осіб (споживачів, 
зокрема) тощо [2, статті 46, 49]; 

• державне регулювання відносин щодо партнерства має дві складові: (1) 
державну підтримку (ст. 18), що здійснюється з метою стимулювання потен-
ційних приватних партнерів до участі у партнерстві і може надаватися відповідно 
до встановленого Урядом України порядку за рішенням уповноваженого органу 
(ч. 2 ст. 18) шляхом: надання державних гарантій, гарантій Автономної 
Республіки Крим та органу місцевого самоврядування; фінансування за рахунок 
коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно з 
загальнодержавними та місцевими програмами; в інших формах, передбачених 
законом; (2) встановлення обмежень (з метою забезпечення врахування 
публічних інтересів) у формі вимог до партнерства та контролю за їх 
дотриманням, що покладається на уповноважений орган виконавчої влади з 
питань державно-приватного партнерства із закріпленням за ним низки 
відповідних повноважень (ст. 22). 
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7. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ 
 
Закон України про ДПП [1] окреслює сфери, в яких пропонується активно 

використовувати ДПП для реалізації різноманітних державних проектів, зокрема, 
коли ми говоримо про надання послуг пасажирського транспорту, закон 
передбачає його застосування для “будівництва та/або експлуатації автострад, 
доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, 
тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури”. Таким 
чином, саме розвиток сфери транспортних послуг та розбудови транспортної 
інфраструктури є одним з пріоритетів використання ДПП. 

Тим не менш, треба зазначити, що чинне законодавство не надає 
приватному партнеру повної свободи у виборі юридичних інструментів, які 
зазвичай використовуються у відповідних проектах. А саме, мова йде про те, 
що такий інструмент (який часто використовується за кордоном), як договори 
оренди, на сьогоднішній день не може бути використаний в Україні, якщо мова 
йде про комунальний транспорт. Такі договори оренди заборонені відповідно 
до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” [4]. З 
іншого боку, такий інструмент, як передача цих об’єктів у концесію, а також 
управління цими об’єктами приватним партнером ніяк не обмежуються чинним 
законодавством України, отже, можуть бути повною мірою застосовані [6]. Так, 
Закон України “Про концесії” [2], а також Закон України “Про концесії на 
будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” [3], які були прийняті 
задовго до закону про ДПП можуть цілком бути використані для реалізації 
відповідних проектів розвитку транспортної інфраструктури, за умови, що вони 
будуть оновлені, щоб відповідати сучасній практиці.  

Ще одним важливим фактором, що впливає на розвиток державного 
партнерства з бізнесом є розподіл відповідних повноважень між органами 
виконавчої влади. Виходячи із чинного законодавства є декілька органів, що 
беруть участь у цьому процесі, це – Державне агентство з інвестицій та 
управління національними проектами України, що відповідає за залучення 
іноземних інвестицій в Україну та реалізацію “Національних проектів”; 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що займається проектами 
розвитку ДПП; Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг та 
інші органи виконавчої влади, в тому числі і інші міністерства, в залежності від 
того, у якій сфері реалізується ДПП [6]. Таким чином, ми бачимо, що функції, 
щодо розвитку державно-приватного партнерства та реалізації відповідних 
проектів розподілені між багатьма органами виконавчої влади, що може 
спричинити труднощі у процесі спільної координації дій між цими органами. 

Окрім того, для подальшого розвитку спільних проектів держави в 
цілому, та в сфері транспортних послуг, зокрема, дуже важливим є умови 
оподаткування таких проектів таких проектів, а також можливість на 
спрощених чи пільгових умовах отримати відповідні ліцензії. Це, зокрема, 
важливо для сфери надання послуг пасажирського транспорту, де відповідні 
види діяльності передбачають отримання ліцензії. Однак, на сьогоднішній день, 
вітчизняне законодавство не передбачає для ДПП податкових пільг чи пільг, 
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пов’язаних з отриманням ліцензій. Якщо ж ми розглянемо позицію інших країн 
до оподаткування проектів ДПП, ми побачимо, що у багатьох країнах Європи 
(Франції, Іспанії, Німеччині, Португалії, Швейцарії) для них існує спрощене 
оподаткування. Це насамперед стосується непрямих видів податків, таких, як 
податок на додану вартість та інші непрямі податки [10]. 

Для того, щоб зрозуміти переваги ДПП перед традиційними методами 
фінансування розвитку муніципального транспорту, що здебільшого 
застосовуються сьогодні, треба зрозуміти, які переваги має цей механізм для 
усіх учасників процесу: для органів виконавчої влади, приватного партнера та 
кінцевого споживача.  

Переваги та недоліки використання ДПП у стратегічних проектах 
розвитку інфраструктури муніципального транспорту та наданні послуг 
пасажирського транспорту. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проаналізувавши можливі переваги і недоліки використання ДПП у 
проектах фінансування транспортної інфраструктури, можна зазначити, що для 
всіх існуючих недоліків можна знайти відповідні рішення. Так, на законо-
давчому рівні вже існує спроба мінімізувати можливі зловживання у процесі 
відбору приватних партнерів для реалізації проекту. Це, зокрема, повинно бути 
досягнуто завдяки постанові КМУ “Деякі питання організації здійснення 

Для кінцевого споживача: 
- вища якість транспортних послуг та інфраструктури, за рахунок використання найбільш 
ефективних технологій і методів 
 

Для органів виконавчої влади: 
- зменшення навантаження на державний бюджет 
та можливість використання різноманітних фінан-
сових інструментів для розвитку транспортної 
інфраструктури 
- підвищення якості управління, за рахунок 
залучення спеціалістів з приватного сектору 
- створення конкурентного середовища на ринку 
пасажирських послуг 
- перерозподіл більшості ризиків на приватного 
партнера (зокрема ризики пов’язані з процесом 
будування, експлуатації, контроль якості та ін.) 

Для приватного партнера: 
- можливість приймати участь в 
процесі розподілу бюджетних 
коштів 
- отримання фінансових гарантій 
від держави, що спрощує доступ 
до кредитних коштів 
- перерозподіл деяких ризиків на 
державного партнера, зокрема 
ризиків пов’язаних зі змінами у 
законодавстві 

ПЕРЕВАГИ 

- дуже високі трансакційні витрати на кожний проект (пов’язані із процесом розробки 
технічного завдання, умов конкурсу, процесом відбору та координації проекту) 
- можливі зловживання у процесі відбору приватного партнера (висока вірогідність проявів 
корупції) 
- відсутність кваліфікованих кадрів відповідного напрямку в органах виконавчої влади  

НЕДОЛІКИ 
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державно-приватного партнерства” [5], яка детально описує процес відбору 
приватного партнера. З іншого боку, тут можна назвати деякі недоліки, так в 
українському законодавстві не існує юридичних обмежень, щодо укладання 
ДПП контрактів з фірмами, які раніше переслідувались за податкові злочини чи 
зловживання, пов’язані з трудовим законодавством, мають проблеми із 
платоспроможністю. Такі обмеження, наприклад, чітко передбачені у багатьох 
країнах Європи, зокрема, у Франції, де подібні фірми не мають права укладати 
договори партнерства з державними органами [11].  

Що ж стосується високих трансакційних витрат, то ця проблема не є такою 
значною, коли мова йде про стратегічні проекти побудови інфраструктурних 
об’єктів для муніципального транспорту, оскільки такі проекти зазвичай мають 
достатньо великі бюджети, що робить додаткові витрати, пов’язані з ДПП не 
такими значними у відсотковому співвідношенні. Так, наприклад, Національна 
Палата Аудиторів у Великій Британії оцінила, що мінімальний бюджет проекту з 
побудови інфраструктури повинен складати більше 20 мільйонів фунтів 
стерлінгів, для того, щоб застосування ДПП було економічно доцільним [7]. В 
цілому, трансакційні витрати при реалізації ДПП можуть складати від 3 до 25 
відсотків від загального бюджету проекту, в залежності від його розміру, але, як 
правило, при розрахунках прийнято оцінювати їх приблизно у 10 відсотків від 
загального бюджету. Якщо ж розмір трансакційних витрат більший за цю оцінку, 
стає питання доцільності використання ДПП у цьому випадку [7].  

Від питань формального регулювання і формальної оцінки економічної 
доцільності використання ДПП у проектах розвитку транспортної інфра-
структури було б доцільно перейти до практичних питань та розгляду деяких 
прикладів з досвіду інших країн. Так, треба зазначити, що дуже важливим є 
вибір конкретного типу ДПП, оскільки від цього залежить те, які обов’язки 
бере на себе кожна із сторін, а також, що найважливіше, як розподіляються 
ризики. З проблемою вибору правильної схеми ДПП для будування доріг 
загального користування стикнулася, зокрема, Німеччина. Так, при будуванні 
доріг, що скорочували час проїзду між містами, та передбачали введення певної 
плати за цей проїзд (яка була незначно вищою за додаткові витрати, які водії 
витрачали на паливо для подолання більшої відстані), було застосовано 
концесійну модель ДПП. Ця модель передбачала, приватний партнер будує 
відповідний відрізок дорожнього полотна, та за рахунок коштів, що 
надходитимуть від користувачів платної дороги, протягом 30 років зможе 
відновити кошти, витрачені на будівництво, та навіть заробити додатковий 
прибуток (так звана Ф-модель, що повинна була використовуватись для 
розвитку мережі доріг регіонального значення). Однак, на практиці виявилось, 
що кількість користувачів платного відрізку була значно меншою, ніж 
запланована, більш того, можна було говорити про те, що поведінка тих, хто не 
користувався платним відрізком дороги була економічно не обґрунтована. 
Через декілька років, у обох випадках використання цієї моделі, приватний 
партнер був вимушений звертатися до держави з проханням подовжити 
концесію ще на 20 років, інакше йому б загрожувало банкрутство [8]. У цьому 
випадку у держави не було іншого вибору, як дати згоду на таке подовження. 
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Таким чином, ми бачимо, що навіть у випадках, коли ризики пов’язані з 
комерційною успішністю проекту несе приватний партнер, у випадках, коли 
рівень доходу визначено не вірно, це, так чи інакше, стає проблемою партнера з 
боку держави, який стає заручником ситуації. 

Теж саме можна сказати про випадки, коли мова йде про банкрутство 
підприємства, що є партнером у ДПП, чи про випадки не сумлінного виконання 
своїх зобов’язань. У цьому випадку, державний орган має визначити нового 
партнера, а отже, провести нову конкурсну процедуру, що звичайно призведе 
до значного збільшення витрат на проект.  
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ВИСНОВКИ 
 

Отже, вивчення світового досвіду реалізації проектів державно-приватного 
партнерства є корисним для розробки та обґрунтування власної державної стра-
тегії її застосування. При цьому слід зазначити, що не існує ідеального варіанту 
такого партнерства. В кожній країні воно має свої відмінні риси: найбільш 
прийнятні для неї типи взаємодій держави та бізнесу, галузеву “прихильність”, 
механізми реалізації, правове та інституціональне середовище тощо. 

В той же час, для забезпечення ефективної реалізації проектів державно 
приватного партнерства урядам країн слід звернути увагу на створення низки 
обов’язкових загальних передумов. Необхідними, є: 

• створення єдиної системи управління проектами ДПП, що включає 
нормативно-правове забезпечення та відповідне інституціональне середовище;  

• розробка механізмів фінансування для різних варіантів взаємодії дер-
жави та приватного капіталу, у тому числі надання державних гарантій та 
податкових пільг приватним інвесторам, що приймають участь в реалізації 
найважливіших проектів;  

• забезпечення макроекономічної стабільності та стимулювання розвитку 
ринкового середовища;  

• рішуча боротьба з проявами корупції в органах влади;  
• переймання державними структурами досвіду та знань для підготовки 

спеціалістів у держструктури для роботи у галузі ДПП;  
• ретельне документальне оформлення державної власності, що 

передається в управління приватному капіталу;  
• продуманий підхід при розподілі ризиків між учасниками проекту ДПП; 
•  забезпечення серйозної державної експертизи документації, що 

надаються потенційними приватними партнерами на предмет відповідності її 
реальній ситуації (з метою попередження шахрайства з державними коштами 
або невірної оцінки попиту та очікуваних витрат). 

 
Контрольні запитання і завдання 

1. Які сучасні теорії, що лежать в основі ДПП, вам відомі і в чому полягає 
корисність звернення до їх фундаментальних положень? 

2. Що є предметом ДПП? 
3. Розкрийте сутність понять “ДПП” та “міжсекторне партнерство”. 
4. Охарактеризуйте основні принципи ДПП. 
5. Дайте визначення першого, другого та третього секторів суспільства. 
6. З’ясуйте сутність поняття “соціально відповідальний бізнес”. 
7. Охарактеризуйте роль кожного з суспільних секторів як суб’єктів ДПП. 

У чому переваги участі в партнерстві для кожного сектора? 
8. Правові засади ДПП в Україні. 
9. Якими є принципи ДПП? 
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