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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено вивченню причин та передумов виник-

нення й подальшого розвитку публічно-приватного партнер-
ства як форми економічної співпраці держави та приватного 
бізнесу. Досліджено економічний зміст понять «державно-при-
ватне партнерство» та «публічно-приватне партнерство», 
проаналізовано наявні трактування даних економічних кате-
горій та подано авторське визначення публічно-приватного 
партнерства з позиції широкого та вузького підходів. Здійсне-
но порівняння категорій «державно-приватне партнерство» і 
«публічно-приватне партнерство», виявлено їх спільні риси та 
відмінності. Значну увагу приділено вивченню історичного про-
цесу зародження та становлення публічно-приватного парт-
нерства у країнах Європи і на теренах нашої держави. Дослі-
джено досвід зарубіжних країн щодо використання механізму 
публічно-приватного партнерства у різних сферах економічної 
діяльності на державному, регіональному та місцевому рівнях 
для подальшої адаптації його до вітчизняних реалій.

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, державно-
приватне партнерство, партнерські проекти, публічні блага, ме-
ханізми публічно-приватного партнерства, приватний партнер.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению причин и предпосылок воз-

никновения и дальнейшего развития публично-частного 
партнерства как формы экономического сотрудничества го-
сударства и частного бизнеса. Исследовано экономическое 
содержание понятий «государственно-частное партнерство» 
и «публично-частное партнерство», проанализированы суще-
ствующие трактовки данных экономических категорий и пред-
ставлено авторское определение государственно-частного 
партнерства с позиции широкого и узкого подходов. Прове-
дено сравнение категорий «государственно-частное партнер-
ство» и «публично-частное партнерство», выявлены их общие 
черты и различия. Значительное внимание уделено изучению 
исторического процесса зарождения и становления государ-
ственно-частного партнерства в странах Европы и на террито-
рии нашего государства. Исследован опыт зарубежных стран 
по использованию механизма государственно-частного пар-
тнерства в различных сферах экономической деятельности на 
региональном и местном уровнях для дальнейшей адаптации 
его к отечественным реалиям.

Ключевые слова: публично-частное партнерство, госу-
дарственно-частное партнерство, партнерские проекты, пу-
бличные блага, механизмы государственно-частного партнер-
ства, частный партнер.

ANNOTATION
The article is devoted to the study of the reasons and precon-

ditions for the emergence and further development of public-pri-
vate partnership as a form of economic cooperation between the 

state and private business. In particular, the economic content of 
the concepts of “state public-private partnership” and “public-pri-
vate partnership” is investigated, the existing interpretation of 
these economic categories is analyzed and the author's definition 
of public-private partnership is presented in terms of broad and 
narrow approaches. The author also compared the categories of 
“state public-private partnership” and “public-private partnership”, 
their common features and differences were revealed. In the article 
considerable attention is paid to the study of the historical process 
of origin and formation of public-private partnership in the countries 
of Europe and in the territory of our state. In addition, the experi-
ence of foreign countries regarding the use of the mechanism of 
public-private partnership in various spheres of economic activity 
at the state, regional and local levels has been researched in order 
to further adapt it to national realities.

Keywords: public-private partnership, state public-private 
partnership, partnership projects, public goods, mechanisms of 
public-private partnership, private partner.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
десятиліть в економічних системах розвинених 
країн світу, зокрема і в Україні, склалася осо-
блива форма конструктивної співпраці держави 
та приватного бізнесу під назвою «публічно-при-
ватне партнерство». На противагу традиційним 
способам створення та експлуатації інфраструк-
турних об’єктів органами державної та місцевої 
влади публічно-приватне партнерство передба-
чає розподіл фінансування, винагороди, відпо-
відальності й ризику між державним (публіч-
ним) і приватним партнерами, завдяки чому 
воно стає поширеним інструментом надання 
публічних послуг.

Механізм публічно-приватного партнерства 
може бути надзвичайно актуальним вирішенням 
проблеми відродження зношених та знищених 
за період незалежності України інфраструктур-
них об’єктів. В умовах недостатнього бюджет-
ного фінансування, особливо за обставин, коли 
держава змушена виділяти значні фінансові 
ресурси на більш нагальні потреби, насамперед 
на боротьбу з російською агресією, залучення 
приватного капіталу у сферу надання громад-
ських послуг, яка традиційно була державною, 
є тим компромісним інструментом, який може 
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допомогти ефективно вирішити низку невід-
кладних проблем із взаємною вигодою для кож-
ної сторони. Зважаючи на низьку ефективність 
підприємств соціальної сфери, публічно-при-
ватне партнерство може стати тим інструмен-
том, який дасть змогу залучити сучасні техніку 
й технології, інноваційні управлінські рішення 
та передовий досвід.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Публічно-приватне партнерство як інструмент 
вирішення суспільно-важливих завдань шля-
хом інтеграції зусиль держави та бізнесу є 
предметом наукового інтересу зарубіжних та 
вітчизняних науковців, а також висвітлюється 
у численних законодавчих актах й інших нор-
мативно-правових документах нашої країни та 
країн Європейського Союзу. Оскільки в країнах 
Європи публічно-приватне партнерство вини-
кло раніше і розвивалося значно інтенсивніше, 
у наукових працях західних економістів, серед 
яких – В. Еггерс і Т. Стартуп [15], М.В. Джер-
рад [14], Д. Грімзей і М. Левіс [15], К. Мандрі-
Перро [16], М. Хаммамі [17] та ін., ця еконо-
мічна категорія досліджена більш глибоко та 
детально. Разом із тим проблематика публічно-
приватного партнерства входить у коло науко-
вих інтересів і українських авторів, а саме: 
І.А. Брайловського [1], В.Г. Варнавського [2], 
С. Грищенка [8], Ю.С. Вдовенка, О.В. Молі-
ної, Н.Ю. Мущинської [5], В.М. Остапенка [6], 
К.В. Павлюка, С.М. Павлюка [7], Т.Б. Паппу, 
О.М. Полякової [9], Д.В. Поповича, О.В. Рого-
вої [11], І.В. Тараненка, В.В. Тощенка [12] 
П.І. Шелепницького та ін.

Незважаючи на широкий інтерес держави, 
бізнесу та суспільства, а також велику кіль-
кість наукових праць, які стосуються осо-
бливостей та механізмів публічно-приватного 
партнерства, ця економічна категорія потребує 
подальшого дослідження, особливо в аспекті її 
використання в умовах трансформаційної еко-
номіки України.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нині використання в Укра-
їні інструментів публічно-приватного партнер-
ства як засобу ефективного господарювання у 
соціально важливих сферах суспільно-еконо-
мічного життя є проблематичним через:

–недосконалість вітчизняного нормативно-
правового забезпечення у галузі регулювання 
публічно-приватного партнерства;

– побоювання приватного партнера інвесту-
вати кошти у малорентабельні, а іноді й про-
блемні галузі економіки;

– відсутність у нашій країні напрацьованого 
досвіду та практичних механізмів реалізації 
партнерських проектів;

– побоювання органів державної та місцевої 
влади делегувати приватному партнеру функ-
ції та повноваження, які завжди перебували у 
сфері відповідальності держави.

Дослідження сутності, зародження та істо-
ричного розвитку публічно-приватного парт-

нерства набуває особливої актуальності за умов 
гострої необхідності проведення структурних 
реформ не лише у стратегічних галузях еконо-
міки України, а й у сфері комунального госпо-
дарства, розвитку виробничої й соціальної інф-
раструктури та надання суспільних послуг.

Зважаючи на те, що розроблення ефектив-
них та дієвих механізмів реалізації проек-
тів публічно-приватного партнерства повинно 
ґрунтуватися на чіткому уявленні про сутність 
та характерні риси, які визначають внутрішній 
зміст даної економічної категорії, необхідним 
є уточнення змісту публічно-приватного парт-
нерства та виявлення його ролі в системі еко-
номічних відносин країни, визначення рівня 
його тотожності з державно-приватним парт-
нерством особливо в контексті зародження та 
практики застосування механізму публічно-
приватного партнерства в минулому.

Мета статті полягає в ознайомленні із зару-
біжним досвідом реалізації партнерських про-
ектів та адаптації його до особливостей сус-
пільно-економічного розвитку нашої країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одночасно зі становленням і зміцненням дер-
жави як суспільного інституту та разом з істо-
ричним розвитком форм державного правління, 
які поступово еволюціонували від авторитарно-
монархічних та планово-адміністративних до 
ліберально-демократичних і публічно-адміні-
стративних, змінювалися й особливості держав-
ної економічної політики та механізми реалі-
зації державою своїх економічних функцій. 
Якщо в умовах авторитарного устрою держава 
вирішувала лише обмежену кількість соціально 
важливих завдань і загалом не несла жодної 
відповідальності за їх виконання перед грома-
дою, то в умовах демократичного суспільства не 
лише значно розширилася сфера соціальної від-
повідальності держави, а й зросли вимоги сус-
пільства до якості надання державою публіч-
них послуг.

Усвідомлення власної неспроможності на 
високому рівні забезпечувати задоволення зрос-
таючих суспільних потреб змушує уряди держав 
шукати нові ефективні засоби та механізми реа-
лізації соціальних функцій, серед яких – модель 
публічно-приватного партнерства. І хоча сам 
термін «публічно-приватне партнерство» почав 
застосовуватися в суспільно-економічній прак-
тиці лише на початку 90-х років ХХ ст., при-
клади взаємовигідної співпраці держави та при-
ватного сектору економіки відомі значно раніше.

Історичні витоки публічно-приватного парт-
нерства, яке реалізовувалося у формі, наближе-
ній до сучасної концесії, беруть свій початок у 
часи Середньовіччя (ХІІ–ХІІІ ст.). Зокрема, у 
Лондоні ще в 1209 р. на підставі виданого коро-
лем дозволу приватною особою (священнослу-
жителем) було споруджено міст через р. Темзу 
з правом збору коштів за його користування.

У Франції за допомогою механізмів публічно-
приватного партнерства виконувалося будівни-
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цтво нових укріплених міст, відбувалося осво-
єння нових земель та облаштування поселень. 
Протягом XVI–XVII ст. доволі поширеною була 
практика передачі французькими монархами 
права на виконання громадських робіт (будів-
ництва та облаштування русел річок, будів-
ництва каналів, покриття доріг, збору сміття, 
освітлення вулиць, доставки пошти, громад-
ського транспорту) так званим антрепренерами 
(від фр. «підприємець»). Наприклад, у Фран-
ції в 1789 р. приватна особа отримала контракт 
терміном на 20 років на вивіз сміття з вулиць 
міста, при цьому оплату наданих послуг здій-
снював безпосередньо французький монарх.

У Франції ж одним із перших масштабних 
концесійних об’єктів ХVII ст. був Південний 
канал, збудований між узбережжям Атлантики 
й Середземномор’я [8, с. 27]. Також Франція 
має досвід публічно-приватного партнерства й 
у сфері видобутку корисних копалин. Так, за 
правління Наполеона до Цивільного кодексу 
була внесена поправка, згідно з якою видобу-
ток корисних копалин на приватних землях 
може здійснюватися виключно на умовах кон-
цесійного договору, що укладається з державою 
[8, с. 30]. Такий досвід успішно переймали й 
інші європейські держави (Англія, Іспанія), 
варто згадати хоча б концесію на Оксфордський 
канал від 1791 р.

Починаючи з XVII ст. тогочасні масштабні 
концесійні проекти володіли ознаками сучас-
ного публічно-приватного партнерства, а саме 
мали велике суспільне значення, були довго-
тривалими, потребували масштабних інвести-
ційних ресурсів і часто передбачали стягнення 
плати з користувачів.

Публічно-приватне партнерство має свою 
історію й на теренах нашої країни. Так, у кінці 
ХIХ – на початку ХХ ст. у Російській імпе-
рії, до складу якої входила й Україна, поши-
реною була практика будівництва залізничних 
доріг саме на засадах концесії. Також договори 
концесії були поширені в період непу вже за 
часів існування Радянського Союзу, адже вони 
приносили у державну скарбницю доходи у 
вигляді сплати податків, зборів та концесій-
них платежів.

Доволі показовим є досвід концесії під час 
будівництва централізованого водопроводу в 
Києві. У 1870 р. між міською владою та під-
приємцем-інженером А.Є. Струве підписаний 
концесійний договір, за яким місто виділило 
територію під будівництво водопідйомної уста-
новки і надало в 60-річне користування водо-
провідну мережу, а Струве зобов’язався побу-
дувати систему водонапірних башт та колодязів 
і прокласти водогін. Існувала ця водопровідна 
концесія до 1914 р., поки міська влада не вику-
пила водоканал [8, с. 29–30].

Відчутний поштовх до розвитку публічно-
приватне партнерства отримало у другій поло-
вині ХХ ст., коли розвиток суспільства та гло-
балізаційні процеси зумовили зростання попиту 

населення на різноманітні громадські послуги, 
а державні органи влади в силу певних обстави 
виявилися неспроможними їх профінансувати. 
Проте тривалий час публічно-партнерські від-
носини носили разовий характер і зазвичай 
не повторювалися після поліпшення фінан-
сово-економічного становища уряду чи орга-
нів місцевої влади. Систематичного характеру 
публічно-приватне партнерство набуло після 
1992 р., коли уряд Великобританії запровадив 
Ініціативу приватного фінансування (Private 
Finance Initiative), що стала першою системати-
зованою програмою із запровадження відносин 
публічно-приватного партнерства на постійній 
основі [2].

Як не парадоксально це звучить, але сьо-
годні чи не найбільшого розвитку публічно-
приватне партнерство, яке апріорі покликане 
допомогти органам державної влади профінан-
сувати реалізацію соціально орієнтованих про-
грам, набуло в економічно розвинених багатих 
країнах Європи. Так, у Великобританії реалізу-
ється дуже багато партнерських проектів, пере-
важно на місцевому рівні, у галузі медицини та 
освіти, транспортному секторі, установах вико-
нання покарань, у сфері переробки відходів, у 
військовому секторі та в секторі житлово-соці-
ального найму [3].

Ефективним інструментом соціально-еконо-
мічного розвитку місцевих громад і регіонів 
та прогресивною формою публічно-приватного 
партнерства в Італії є концесія, основними сфе-
рами застосування якої є лікарні, транспорт та 
житлово-комунальне господарство.

Значний досвід та практику взаємодії дер-
жавного та приватного секторів в управлінні 
інфраструктурними об’єктами у формі концесії 
має Франція, яка до того ж володіє достатньою 
нормативно-правовою базою у галузі публічно-
приватного партнерства. На основі конструк-
тивної взаємодії публічного сектору та приват-
ного бізнесу в країні відбувається будівництво 
медичних і освітніх закладів, поліцейських від-
ділків, спорудження автомагістралей та систем 
водопостачання [3].

Сьогодні законодавство щодо публічно-при-
ватного партнерства існує в більш як 120 країнах 
світу в різноманітних сферах та галузях почи-
наючи від масштабних і грандіозних проектів, 
таких як «Євротунель» вартістю 15 млрд. дол. 
США і закінчуючи недорогими контрактами 
місцевих органів влади у сфері дозвілля і від-
починку. Найбільшого розвитку публічно-при-
ватне партнерство набуло в галузях водопос-
тачання і водовідведення, газопостачання і 
енергетичного господарства, будівництва авто-
доріг та залізниць, міського будівництва, лісо-
вого господарства, розробки надр.

Віднедавна проекти публічно-приватного 
партнерства поширилися в ті сфери, які доне-
давна були у віданні держави, зокрема у сферу 
управління твердими побутовими відходами. 
Маючи на меті збереження довкілля, все біль-
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шої актуальності набуває метод управління 
відходами «відходи – в енергію» (англ. waste 
to energy scheme), який потребує значних 
інвестицій на побудову сортувальних стан-
цій та придбання спеціалізованих технологій. 
Найбільш оптимальним вирішенням даної 
проблеми може стати залучення приватного 
партнера, який взяв би на себе фінансування 
проекту і збір платежів зі споживачів за вивіз 
побутових відходів.

Показовим у даному аспекті є досвід 
канадського міста Ванкувер, влада якого в 
2002 р. у рамках публічно-приватного партнер-
ства уклала договір терміном на 20 років із при-
ватною фірмою щодо утилізації відходів. Згідно 
з договором, міська влада виділяє ділянку під 
захоронення відходів та здійснює управління 
звалищем, а приватний партнер зобов’язаний 
побудувати теплоелектростанцію, яка як 
паливо використовує біогаз, отриманий з орга-
нічних відходів. Виготовлена електроенергія 
реалізується споживачам, а теплова енергія, що 
виділяється в процесі виробництва, продається 
аграрному господарству на опалення теплич-
ного комплексу [8, с. 37–38].

Досвід реалізації партнерських проектів у 
зарубіжних державах показує, що інструменти 
публічно-приватного партнерства є ефектив-
ними та дієвими в країнах зі стабільним полі-
тико-правовим середовищем, де уряд таким 
способом не намагається перекласти свої про-
блеми на «чужі плечі», а намагається вирішити 
їх за допомогою конструктивного діалогу та 
плідної співпраці. Україна, яка дотримується 
курсу євроінтеграції, може ефективно реформу-
вати власну економіку, опираючись на традиції 
та досвід європейських країн, через децентра-
лізацію державних функцій і передачу їх час-
тини місцевим громадам, ліквідацію корупції 
та зниження рівня бюрократизації суспільно-
економічного життя. Важливу роль у цьому 
процесі відіграє публічно-приватне партнерство 
як випробуваний та перевірений механізм, що 
дає змогу передати частину обов’язків, завдань 
та відповідальності держави приватному біз-
несу, підвищити ефективність діяльності мало- 
та неприбуткових секторів економіки, а також 
залучити інвестиції та прогресивний інновацій-
ний і управлінський досвід.

Термін «публічно-приватне партнерство» 
(англ. Public Private Partnership) зародився на 
теренах Західної Європи, а в наукових працях 
вітчизняних економістів зустрічаються такі 
його переклади, як «державно-приватне парт-
нерство», «приватно-державне партнерство» 
і «публічно-приватне партнерство». Проана-
лізувавши дещо відмінні наукові підходи до 
визначення понять «державно-приватне парт-
нерство» і «публічно-приватне партнерство», 
можна прийти до висновку, що їх спільним 
моментом є конструктивна співпраця держави 
та приватного бізнесу для задоволення потреб 
суспільства.

Оскільки в країнах пострадянського про-
стору, зокрема і в нашій державі, де не так 
давно пройшла реформація державного та 
соціально-економічного устрою, що супрово-
джувалася приватизацією і створенням при-
ватного сектору, де ще не повною мірою сфор-
мовані інститути громадянського суспільства, 
а публічним партнером найчастіше виступають 
органи державної та місцевої влади, зазвичай 
використовується термін «державно-приватне 
партнерство», який, власне, закріплений зако-
нодавчо у Законі України «Про державно-при-
ватне партнерство». Визначення державно-
приватного партнерства як «співробітництва 
на договірних засадах між двома сторонами: 
державою та приватними суб’єктами», яке міс-
титься у Законі [4], видається не зовсім удалим, 
адже воно звужує перелік потенційних публіч-
них учасників партнерства виключно до орга-
нів державної влади, не враховуючи при цьому 
місцеве самоврядування, громадські та благо-
дійні організації.

При цьому держава у рамках державно-
приватного партнерства часто сприймається 
як «старший» партнер, який володіє владними 
повноваженнями та власністю і надає при-
ватному партнеру можливість долучитися до 
спільної суспільно важливої діяльності. Це й 
зрозуміло, адже протягом тривалого періоду 
існування України в умовах соціалістичного 
устрою у суспільства виробився стереотип, що 
держава зобов’язана забезпечити людину базо-
вим набором благ, а державні органи влади, 
своєю чергою, несуть відповідальність перед 
суспільством за якісне та безперебійне забез-
печення громадян публічними послугами, 
через що й бояться делегувати їх приватному 
бізнесу, а якщо і передають частину функцій 
в управління бізнес-структур, то намагаються 
втримати максимальний контроль над цими 
процесами.

На відміну від України в країнах Західної 
Європи, де публічним партнером, окрім дер-
жави, часто є органи місцевого самовряду-
вання, громадські організації і навіть благодійні 
фонди, використовується термін «публічно-
приватне партнерство», оскільки він глибше 
відтворює сутність та зміст даної категорії. 
Публічно-приватне партнерство застосовується 
для опису взаємовигідного альянсу приватного 
бізнесу та різних рівнів публічної влади: дер-
жавної, регіональної і місцевої, що розширює 
сферу його застосування від великомасштабних 
державних проектів до невеликих, недорогих 
партнерських проектів, які важливі лише для 
окремої місцевої громади. Крім того, західним 
громадянським суспільством держава сприй-
мається не як адміністративне утворення із 
жорсткими методами управління та контролю, 
а швидше як публічна інституція, яка пред-
ставляє суспільні інтереси й орієнтована насам-
перед на індивіда, на реалізацію його прав та 
свобод і забезпечення добробуту. А тому в про-



522

Випуск 22. 2018

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ектах публічно-приватного партнерства приват-
ний бізнес апріорі є рівноправним партнером, 
який нарівні з органами державної влади бере 
участь у реалізації важливих для суспільства 
функцій та програм.

Звідси й неоднозначне трактування. Якщо 
термін «державно-приватне партнерство» акцен-
тує увагу на пріоритетній ролі держави як орга-
нізатора та керівника проекту, то в публічно-
приватному партнерстві держава сприймається 
як публічна інституція, як представник гро-
мадських інтересів, який на паритетних заса-
дах співпрацює з бізнесовими структурами для 
вирішення суспільно важливих завдань.

У роботах вітчизняних науковців зустріча-
ються поняття як «публічно-приватне партнер-
ство», так і «державно-приватне партнерство». 
На думку О.М. Полякової, державно-при-
ватне партнерство є суспільним інститутом, 
що включає в себе сукупність формальних 
та неформальних правил, у рамках яких для 
задоволення потреб суспільства здійснюється 
спільна діяльність державних органів влади і 
приватного сектору на основі набору альтерна-
тив поводження [9]. І.А. Брайловський уважає, 
що «державно приватне партнерство (ДПП) – це 
метод надання державних послуг, який поєднує 
приватний і державний сектори на довгостро-
ковій контрактній основі, закріплюючи за кож-
ною стороною певні зобов’язання» [1, с. 16]. 
Як зазначає С. Грищенко, «партнерство дер-
жавного і приватного секторів означає таку 
форму співпраці між державними органами 
влади та світом бізнесу, що має на меті забезпе-
чити фінансування, будівництво, відновлення, 
управління або утримання інфраструктури чи 
надання суспільних послуг» [8, с. 6].

К.В. Павлюк та С.М. Павлюк [7] подають 
термін «суспільно-приватне партнерство», під 
яким мають на увазі конструктивне співробіт-
ництво держави, суб’єктів підприємницької 
діяльності й громадянських інститутів в еконо-
мічній, політичній, соціальній, гуманітарній та 
інших сферах суспільної діяльності для реалі-
зації суспільно значущих проектів на засадах 
пріоритетності інтересів держави, її політичної 
підтримки, консолідації ресурсів сторін, ефек-
тивного розподілу ризиків між ними, рівно-
правності і прозорості відносин для забезпе-
чення поступального розвитку суспільства.

У наукових працях вітчизняних учених 
публічно-приватне партнерство трактується як:

– «інституційний та організаційний альянс 
між суспільною владою і бізнесом для реаліза-
ції національних і міжнародних, масштабних 
і локальних, але завжди суспільно значущих 
проектів у широкому спектрі діяльності – від 
розвитку стратегічно важливих галузей про-
мисловості і науково-дослідницьких конструк-
торських робіт до забезпечення суспільних 
послуг» [2];

– «система взаємовідносин між публічним та 
приватним секторами на строковій договірній 

основі, яка об’єднує ресурси обох партнерів із 
відповідним розподілом ризиків, відповідаль-
ності та винагород (відшкодувань) для ефек-
тивної реалізації суспільно значущих проектів, 
досягнення соціально-економічного ефекту» 
[6, с. 232];

– «будь-які офіційні відносини та угоди на 
фіксований чи необмежений період між дер-
жавними та приватними партнерами, у межах 
яких обидві сторони взаємодіють у процесі при-
йняття рішення та спільно інвестують обмежені 
ресурси для досягнення конкретних цілей у 
визначеній сфері» [12];

– «юридично оформлена система відносин 
між державним партнером або органами міс-
цевого самоврядування та приватними парт-
нерами, під час реалізації яких ресурси обох 
партнерів об’єднуються, з відповідним розподі-
лом ризиків, відповідальності та винагород між 
ними, для взаємовигідної співпраці з реалізації 
суспільно-значущих проектів на довгостроковій 
основі» [5];

– «спільне підприємство між державним та 
приватним секторами, побудоване на спільних 
знаннях та досвіді, яке найкраще задовольняє 
публічні потреби шляхом відповідного розпо-
ділу ресурсів, ризиків та доходів» [18].

Необхідність виникнення такої форми співп-
раці держави та бізнесу, як публічно-приватне 
партнерство, стала очевидною тоді, коли дер-
жава виявилася неспроможною забезпечувати 
ефективну господарську діяльність, зростання 
виробничого потенціалу та розвиток інфра-
структури тих підприємств, які традиційно 
були державною монополією і з правової та сус-
пільно-політичної позиції не можуть бути пере-
дані в приватну власність. Особливо ця проблема 
актуальна для нашої країни, де модернізація 
залишеної у спадок від радянської системи та 
запущеної за часів незалежності виробничої і 
соціальної інфраструктури, а тим більше будів-
ництво нових інфраструктурних об’єктів в умо-
вах нестачі бюджетних коштів, можлива лише 
на основі залучення приватного капіталу на 
базі публічно-приватного партнерства.

За допомогою публічно-приватного партнер-
ства, як зазначає Європейська економічна комі-
сія ООН, держава відмовляється від неефек-
тивних форм господарювання, перекладаючи 
функції управління належною їй власністю в 
рамках концепції змішаної економіки на при-
ватний сектор, який, своєю чергою, користу-
ючись державними гарантіями, привносить у 
виробництво організаційний досвід, знання, 
ноу-хау, здійснює інвестиції, мінімізує ризики 
підприємницької діяльності [10, с. 4].

С. Грищенко виокремлює низку характерис-
тик, які відрізняють публічно-приватне парт-
нерство від інших форм взаємовідносин дер-
жави і приватного сектору економіки [8, с. 9], 
а саме:

– проект публічно-приватного партнерства є 
довгостроковим (до 50 років) із чітко розподі-
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леними ризиками між приватним і державним 
партнерами;

– специфічні форми фінансування проектів, 
передусім за рахунок приватних інвестицій, 
доповнених державними фінансовими ресур-
сами, або спільне інвестування декількох учас-
ників;

– реалізація партнерських відносин у кон-
курентному середовищі, коли для відбору парт-
нера приватного сектору проводиться конкурс 
за участю декількох потенційних учасників;

– розподіл відповідальності між партнерами, 
який передбачає, що державний партнер визна-
чає цілі проекту в контексті інтересів суспіль-
ства, а також кількісні та якісні показники, 
виконує моніторинг реалізації проекту, а при-
ватний партнер здійснює оперативну діяльність 
на різних етапах проекту.

Проаналізувавши погляди науковців щодо 
визначення публічно-приватного та державно-
приватного партнерства, можна прийти до 
висновку, що цю економічну категорію варто 
розглядати з позиції двох підходів:

– із погляду широкого підходу як специ-
фічну модель відносин держави і приватного 
бізнесу, орієнтовану на соціально-економічний 
розвиток на національному, регіональному та 
місцевому рівнях;

– із погляду вузького підходу як конкретні 
партнерські проекти у суспільно важливих 
галузях, які реалізуються за участю державних 
чи місцевих органів влади та представників 
приватного бізнесу компаніями.

В основі побудови партнерських взаємовід-
носин між державними структурами та при-
ватним бізнесом у рамках реалізації проектів 
публічно-приватного партнерства лежать такі 
базові засади (рис. 1).

Публічно-приватне партнерство є особливою 
формою господарювання, коли партнери, пере-
слідуючи зовсім різні цілі та керуючись різними 

мотиваціями, все ж зацікавлені в кінцевому 
успіху партнерського проекту. Держава за раху-
нок партнерства прагне профінансувати від-
родження малоприбуткових капіталомістких, 
але соціально важливих галузей економіки, 
поліпшити якість надання суспільних послуг, 
оновити чи побудувати нові інфраструктурні 
об’єкти; приватний сектор розглядає публічно-
приватне партнерство насамперед як непогану 
перспективу стабільного і довготривалого отри-
мання прибутку й можливість отримання подат-
кових та інших пільг, а суспільство виграє як 
споживач більш якісних благ та послуг.

Висновки. Використання публічно-приват-
ного партнерства для реалізації суспільно зна-
чущих проектів та програм є складним та від-
повідальним рішенням для кожного партнера. 
Вибираючи публічно-приватне партнерство як 
форму залучення приватного капіталу в ті сфери 
господарювання, які традиційно знаходилися 
у компетенції органів центральної та місцевої 
влади, держава отримує можливість швидко 
й безболісно перейти до ринкових відносин у 
цих галузях та апробувати нові ринкові інстру-
менти та механізми, зберігаючи при цьому пев-
ний рівень державного контролю та захищаючи 
інтереси громади. Також завдяки публічно-при-
ватному партнерству держава отримує можли-
вість підвищити стандарти надання соціальних 
та адміністративних послуг.

Проте якими б перевагами не було наділено 
публічно-приватне партнерство, взаємодія дер-
жавного і приватного секторів – це лише один 
зі шляхів забезпечення високого рівня реаліза-
ції суспільно необхідних проектів та виконання 
соціальних функцій. Важливо пам’ятати, що 
партнерство за жодних обставин не може замі-
нити надійну, відповідальну та ефективну 
систему державного управління як на загаль-
нонаціональному рівні, так і на місцях, адже 
тільки органи державної влади та місцевого 

Рис. 1. Базові засади публічно-приватного партнерства 
(авторська розробка)
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самоврядування можуть нести відповідальність 
за надання суспільно важливих послуг та забез-
печити такий спосіб їх надання, який би якнай-
краще відповідав суспільним інтересам.
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