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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
З’ясовано, роль державно-приватного партнерства у забезпеченні необхід-

них темпів соціально-економічного розвитку регіону. Висвітлено, особливості та 

системні проблеми застосування механізму державно-приватного партнерства 

під час реалізації інфраструктурних проектів на регіональному рівні. Визначено, 

пріоритетні напрями використання механізму державно-приватного партнерст-

ва в контексті сприяння соціально-економічному розвитку регіонів в Україні.  

Ключові слова: державно-приватне партнерство, соціально-економічний 

розвиток, інфраструктурні проекти, регіон. 



 

 244 

The role of public-private partnership to provide the necessary pace of socio-

economic development of the region. The specific features of systemic problems and use 

public-private partnerships in the implementation of infrastructure projects at regional 

level. Discovered priority uses of public-private partnerships in the context of 

promoting socio-economic development of regions in Ukraine. 

Keywords: public-private partnership, social and economic development, 

infrastructure projects, region. 

 

 

Постановка проблеми. В умовах євроінтеграційних прагнень України 

значно зростає роль і значення активної регіональної політики. Особливої 

актуальності набуває проблема ефективного використання регіонального 

потенціалу, підвищення конкурентоспроможності регіонів та забезпечення 

їх сталого соціально-економічного розвитку. Плани антикризових дій та по-

сткризового відновлення української економіки мають передбачати розши-

рення співробітництва між державою, приватним сектором та інститутами 

громадянського суспільства, що можливо лише за умови формування відно-

син державно-приватного партнерства (далі – ДПП). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу особливостей та ви-

явлення проблем впровадження державно-приватного партнерства, як ін-

струменту забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону 

присвячені праці багатьох науковців, серед яких: Баталов О.А., Бурдун A.B., 

Вайсман В.Я., Валюшко І.В. та інші [1; 2; 3]. Однак залишаються недостат-

ньо дослідженими і потребують поглибленого вивчення питання визначення 

пріоритетних напрямів використання механізму державно-приватного 

партнерства в контексті сприяння соціально-економічному розвитку регіо-

нів в Україні. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей засто-

сування державно-приватного партнерства як інструменту забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку регіону. 

Виклад основного матеріалу. Значне поширення принципів державно-

приватного партнерства пов’язане з прагненням держави залучити додаткові 

фінансові ресурси приватного сектору до виконання суспільно значущих 

завдань соціально-економічного розвитку регіонів країни. 

Прийняття Закону України “Про державно-приватне партнерство” та 

відповідних підзаконних актів свідчить про прагнення до широкого впро-

вадження державно-приватного партнерства. 

Відповідно до Закону державно-приватне партнерство є 

співробітництвом між державою Україна, територіальними громадами в 

особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування 

(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних і кому-

нальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними 

партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому 

Законом та іншими законодавчими актами. Законом також визначено 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
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перелік сфер застосування державно-приватного партнерства, проте не 

встановлено чіткого їх розмежування з урахуванням доцільності застосу-

вання такого партнерства [4]. 

Однак, незважаючи на те, що Закон “Про державно-приватне партнерс-

тво” вступив в дію ще в 2010 р., він ще не перетворився на інструмент за-

безпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів країни. Ос-

новними причинами уповільнення розвитку механізму ДПП в Україні є такі: 

– недостатній рівень уваги держави до реалізації політики у сфері дер-

жавно-приватного партнерства і недосконалість системи управління розвит-

ком такого партнерства; 

– наявність галузевих особливостей провадження господарської 

діяльності і складність умов довгострокового та взаємовигідного 

співробітництва між державою і приватними партнерами; 

– низький рівень інституційної спроможності органів державної влади і 

приватного сектору до впровадження ДПП; 

– низький рівень довіри громадян до органів державної влади та 

обізнаності з питань переваг реалізації інвестиційних проектів на засадах дер-

жавно-приватного партнерства (недостатній рівень поінформованості населен-

ня про переваги і ризики застосування механізмів такого партнерства, нена-

лежне кадрове забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого са-

моврядування фахівцями у сфері ДПП); 

– несприятливий інвестиційний клімат і складність умов провадження 

підприємницької діяльності під час реалізації проектів державно-приватного 

партнерства; 

– наявність проблем у відносинах між органами державної влади і при-

ватним сектором під час проведення погоджувальних процедур, захисту 

прав власності інвесторів, розв’язання господарських спорів; 

– відсутність ефективного механізму надання державної підтримки у 

сфері державно-приватного партнерства; 

– неузгодженість нормативно-правової бази з питань державно-

приватного партнерства [5]. 

Міжнародний досвід свідчить, що для сталого економічного розвитку, 

крім прийняття законодавчих актів у сфері державно-приватного партнерст-

ва, необхідне застосування механізму державної підтримки з метою залу-

чення приватних інвестицій на засадах такого партнерства. 

Основними проблемами надання державної підтримки у сфері державно-

приватного партнерства є такі: 1) дефіцит бюджетних коштів та складність 

механізму надання державної підтримки; 2) відсутність щорічного 

фінансування довгострокових проектів державно-приватного партнерства; 

3) невизначеність методології надання державної підтримки в рамках 

реалізації проектів державно-приватного партнерства; 4) невідповідність 

принципів і підходів у сфері державно-приватного партнерства міжнародним 

принципам; 5) обмежені можливості отримання державних гарантій для 

реалізації проектів державно-приватного партнерства на місцевому рівні. 
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Механізм ДПП формує підґрунтя для спільної відповідальності держа-

ви, громади і бізнесу за розвиток секторів, що мають пріоритетне значення 

для регіональної економіки. Зокрема, йдеться про реалізацію інфраструкту-

рних проектів (перш за все дорожньо-транспортної інфраструктури), модер-

нізацію сфери ЖКГ (водопостачання, водовідведення, утилізація сміття то-

що), житлове будівництво. Потужний потенціал ДПП існує й у сфері розви-

тку енергетики (у т.ч. упровадженні технологій альтернативної та відновлю-

ваної енергетики), інноваційного та венчурного підприємництва, формуван-

ня регіональної інформаційної та освітньої систем [2] (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Ключові сфери реалізації ДПП-проектів [3] 

Сфера Характеристика 

Транспорт - автодороги, розв'язки, мости; 

- залізнична інфраструктура; 

- аеропорти; 

- порти. 

Екологія - інфраструктура управління відходами. 

Соціальний  

розвиток 

- інфраструктура охорони здоров’я; 

- інфраструктура спорту і туризму; 

- інфраструктура освіти; 

- інфраструктура культури. 

Безпека і правопо-

рядок 

- об’єкти безпеки і охорони порядку; 

- об’єкти ДСНС. 

Енергоефективність - система вуличного освітлення; 

- система комунального теплопостачання; 

- муніципальний фонд нерухомості. 

Водопостачання - очисні споруди; 

- інфраструктура водопостачання 

Інформатизація 

державного  

управління 

- інфраструктура електронного уряду; 

- багатофункціональні адміністративні центри; 

- інфраструктура широкосмугового доступу в Ін-

тернет. 

Підготовка  

територій 

- забезпечення інфраструктурою майданчиків під 

технопарки; 

- забезпечення інфраструктурою майданчиків під 

комплексну забудову. 

 

Пріоритетними сферами застосування державно-приватного партнерст-

ва в Україні мають стати такі:  

1) виробнича інфраструктура і високотехнологічне виробництво (тран-

спорт і зв’язок, транспортна інфраструктура, енергетичний сектор, машино-
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будування);  

2) агропромисловий комплекс (ринкова та виробнича інфраструктура);  

3) будівництво і житлово-комунальне господарство (реалізація соціаль-

но значущих інфраструктурних проектів, будівництво, реконструкція та те-

хнічне переоснащення у сферах теплопостачання, централізованого водопо-

стачання і водовідведення, підвищення ресурсо- та енергоефективності, по-

водження з побутовими відходами, упорядження територій тощо);  

4) соціальний захист населення (охорона здоров’я, освіта, культура, ту-

ризм і спорт);  

5) наукова, науково-технічна, інноваційна та інформаційна;  

6) розвиток природно-заповідного фонду [5]. 

Варто зазначити, що потенціал ДПП у розвитку інфраструктурних 

об’єктів на регіональному рівні мають велике соціальне значення, 

залишається значною мірою нереалізованим.  

Наприклад, частка населення, яке обслуговується приватними операто-

рами водопостачання та водовідведення, в Україні становить лише 5 % (в 

Грузії – 25 %, Казахстані – 41 %, Вірменії – 53 %). Зважаючи на критичний 

стан значної частини інженерних мереж (внаслідок високих показників їх 

фізичного зношення – до 70-80 %), залучення приватного капіталу у сферу 

водопостачання та водовідведення було б своєчасним і доцільним [1]. 

Поліпшення інвестиційного клімату і конкурентного середовища з ме-

тою розвитку державно-приватного партнерства та створення сприятливих 

умов для соціально-економічного розвитку регіону можливе таким шляхом: 

– забезпечення прозорості дозвільної системи та усунення бюрократич-

них перешкод; 

– удосконалення процедури здійснення нагляду і контролю, технічного 

регулювання у сфері стандартизації та сертифікації; 

– створення сприятливих умов для користування земельними ділянками 

під час реалізації проектів державно-приватного партнерства; 

– забезпечення прозорості у відносинах між приватним і державним 

партнерами у рамках підготовки і реалізації проектів державно-приватного 

партнерства; 

– зосередження зусиль держави на реалізації проектів державно-

приватного партнерства і забезпеченні дієвого зв’язку у відносинах із при-

ватним сектором [5]. 

Забезпечити односпрямованість векторів державної і регіональної полі-

тики, орієнтуючи їх на розв’язання основних інституційних завдань розвитку 

вітчизняної системи ДПП. Для узгодження державної і регіональної політики 

слід: створити карту технологічної модернізації національної економіки, що 

враховує конкурентні переваги і ресурсні обмеження усіх регіонів, і обґрун-

тувати конструктивні напрями державної підтримки учасників ДПП, що має 

бути надана тим ДПП- проектам, шанси на успіх яких оцінюються як високі. 

Реалізація проектів державно-приватного партнерства на місцевому рівні по-

винна здійснюватися із залученням фінансових ресурсів місцевих бюджетів, 
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передбачати наявність в органів місцевого самоврядування можливості у ме-

жах повноважень самостійно приймати рішення про доцільність реалізації 

проектів державно-приватного партнерства, отримувати консультативну та 

методичну допомогу та в разі реалізації проектів державно-приватного парт-

нерства, що передбачають надання державної підтримки, за обов’язковим по-

годженням органами місцевого самоврядування діяльності у цій сфері з 

відповідними центральними органами виконавчої влади [5]. 

Ураховуючи недостатні темпи розвитку проектів державно-приватного 

партнерства на регіональному та місцевому рівнях, необхідно прийняти За-

кон України “Про Стратегію розвитку державно-приватного партнерства як 

інструменту забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів 

України”. 

Метою цієї Стратегії має стати визначення єдиного підходу до розроб-

лення механізму ефективної взаємодії між органами державної влади, орга-

нами місцевого самоврядування, приватним сектором та інститутами грома-

дянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для за-

безпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на поліпшення 

показників національної економіки, якості життя населення і стану навко-

лишнього природного середовища. 

Основними завданнями Стратегії має стати розроблення єдиного мето-

дологічного підходу до розвитку державно-приватного партнерства, визна-

чення пріоритетних сфер застосування і поширення такого партнерства та 

особливостей його розвитку в окремих сферах та регіонах країни. 

При цьому механізм взаємодії держави і приватного сектору на засадах 

державно-приватного партнерства як інструменту забезпечення сталого со-

ціально-економічного розвитку регіонів України має регулюватись законо-

давством, гармонізованим із законодавством ЄС. 

Висновки. Таким чином, в умовах посткризового відновлення націона-

льної економіки і забезпечення конкурентоспроможного соціально-

економічного розвитку регіонів України упровадження такого механізму 

співробітництва між органами державної влади, органами місцевого самов-

рядування, приватним сектором та інститутами громадянського суспільства, 

як державно-приватне партнерство сприятиме реалізації державної регіона-

льної політики, заснованій на європейських цінностях, засадах демократії та 

національної єдності, орієнтованій на підвищення соціальних стандартів 

життя населення, що й буде предметом подальших наукових досліджень.  
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