
219Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 338.486.3

Босовська М.В.
кандидат економічних наук, доцент, докторант

Київського національного торговельно-економічного університету

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ  
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

METHODOLOGY OF FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

АНОТАЦІЯ
У статті сформовано авторське бачення вирішення на-

укової проблеми формування й розвитку публічно-приватного 
партнерства в туризмі; розглянуто особливості та механізми 
його реалізації в Україні. Приділено увагу методологічним за-
садам формування й упровадження проектів публічно-при-
ватного партнерства в міжнародній практиці. На основі сис-
тематизації, структуризації, критичного аналізу економічних 
знань щодо розвитку проектів публічно-приватного партнер-
ства поглиблено методологічні засади формування зазначе-
ного формату інтеграційних відносин у туризмі за допомогою 
структурно-системного та функціонального підходів. Визначе-
но ключові проблеми й першочергові завдання для активізації 
публічно-приватного партнерства в туризмі.

Ключові слова: партнерство, співробітництво, інтеграція, 
інтеграційний процес, інтеграційна взаємодія, публічно-приват-
не партнерство, проект публічно-приватного партнерства, ту-
ризм, туристичне підприємство, суб’єкт туристичної діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье представлено авторское видение решения на-

учной проблемы формирования и развития публично-частного 
партнерства в туризме; определены особенности и механизмы 
его реализации в Украине. Уделено внимание методологичес-
ким основам формирования и реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства в международной практике. 
На основании систематизации, структуризации, критического 
анализа экономических знаний по развитию проектов государ-
ственно-частного партнерства углублены методологические 
основы формирования указанного формата интеграционных 
отношений в туризме с помощью структурно-системного и 
функционального подходов. Определены ключевые проблемы 
и первоочередные задачи для активизации государственно-
частного партнерства в туризме.

Ключевые слова: партнерство, сотрудничество, интегра-
ция, интеграционный процесс, интеграционное взаимодей-
ствие, публично-частное партнерство, проект публично-част-
ного сотрудничества, туризм, туристическое предприятие, 
субъект туристической деятельности.

АNNOTATION
This paper presents the author’s vision of solving scientific prob-

lems of formation and development of public-private partnership in 
tourism. The authors defined the essence of public-private partner-
ship, its characteristics in Ukraine. The author has focused on the 
consideration of methodological basics of formation and implemen-
tation of public and private partnership projects in the international 
practice. Having systematized, classified, and critically analyzed 
economic knowledge regarding the development of the public and 
private partnership projects, the author has enhanced methodolog-
ical basics of the formation of the mentioned format of integration 
relations in tourism on the grounds of structural and system and 
functional approaches. The author developed mechanisms of coor-
dination of entities in partnerships, identified key issues and priori-
ties for enhancing public-private partnership in tourism.

Keywords: partnership, collaboration, integration, integrat-
ed process, integration cooperation, public-private partnerships, 
public-private cooperation, tourism, tourist enterprise, subject of 
tourism.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
потреба в активізації розвитку публічно-при-
ватного партнерства (далі – ППП) є актуальною 
через низку причин, пов’язаних з потребою в 
такому:

– формуванні конкурентних умов для діяль-
ності економічних суб’єктів на ринку;

– прискореному розвитку економіки в умовах 
фінансової, економічної та політичної кризи;

– адаптації до умов функціонування окре-
мих ринків – територіальних, галузевих;

– подоланні корумпованості органів держав-
них інституцій, взаємної недовіри між бізнесом 
і владою;

– забезпеченні стійкості й збалансованості 
розвитку суспільства; 

– формуванні сприятливих комплексних ме-
ханізмів розвитку бізнесу;

– ініціюванні перспективних інноваційних 
проектів розвитку галузей, регіонів і дестина-
цій, удосконаленні технологій та інструмента-
рію управління такими проектами;

– сприянні збереженню й відтворенню при-
родного, культурного, туристично-рекреаційно-
го, національно-історичного потенціалу;

– розв’язанні питань поглиблення міжна-
родного співробітництва.

Відповідно, актуалізується потреба теоре-
тичного, методологічного обґрунтування засад 
формування й розвитку ППП, що зумовлює ак-
туальність проблеми цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання публічно-приватного партнерства в 
руслі визначення його сутнісно-змістового на-
повнення, викладення методичних засад орга-
нізації взаємодії публічних організацій і при-
ватних підприємств, гармонізації інтересів 
учасників досліджували такі вітчизняні на-
уковці, як О. Амоша, К. Некрасова, І. Запатрі-
на [2; 3], зарубіжні вчені: М. Фрідман, Л. Мі-
зес, А. Маршалл, М. Мейєр та ін. [4; 5; 6; 7]. 
Зокрема, питання виконання державою своїх 
зобов’язань перед приватними партнерами на 
основі дії ринкових механізмів досліджував 
американський економіст М. Фрідман [5]; осно-
вні принципи взаємовідносин держави й бізне-
су сформував австралійський науковець Людвіг 
фон Мізес [6]; напрями «продуктивного» дер-
жавного втручання в економіку та методологію 
кількісного виміру державного впливу визна-
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чив А. Маршалл [4]; методику оцінюваня ефек-
тивності реалізації ППП розробив М. Мейєр [7].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Різноаспектні наукові дослі-
дження свідчать про глибоке опрацювання про-
блеми, але відсутнє чітке бачення партнерських 
відносин публічного сектора й бізнесу, крім 
того, вони проводяться в загальнонауковому ас-
пекті та не враховують специфічних імператив 
діяльності підприємств туристичної галузі. 

Актуальність проблем формування програм 
державно-приватного партнерства зросла з при-
йняттям у 2010 р. Закону України «Про дер-
жавно-приватне партнерство» [8], який, з одно-
го боку, створив нормативно-правову основу для 
співпраці держави, органів місцевого самовря-
дування та приватного бізнесу через реалізацію 
суспільно значущих проектів і привернув увагу 
суспільства до розвитку ППП, а з іншого – під-
твердив необхідність імплементації норматив-
них положень ППП у практику діяльності, що 
потребує розроблення дієвих організаційно-еко-
номічних механізмів такого співробітництва, їх 
галузевої адаптації. 

Мета статті. Метою дослідження є викла-
дення авторського бачення вирішення наукової 
проблеми формування та розвитку ППП у сфе-
рі туризму; розроблення методологічних засад 
забезпечення реалізації партнерських відносин 
публічних організацій і підприємств в Україні.

Виклад основного матеріалу. Стосовно прак-
тики впровадження ППП у туризмі варто ви-
знати, що методологічні засади і практичний 
досвід реалізації зазначених проектів перебува-
ють на етапі формування. У практиці туристич-
ної діяльності було реалізовано лише проекти 
ППП у межах підготовки до проведення чемпі-
онату Європи з футболу Євро–2012. На засадах 
ППП було збудовано низку сучасних об’єктів 
спортивної, транспортної та туристичної інфра-
структури (стадіони, аеропорти, дороги, готелі). 
При цьому загальний обсяг приватних інвес-
тицій, залучених у розвиток готельної інфра-
структури, зокрема приймаючих міст, стано-
вив близько 9 млрд грн [9]. Взаємодія влади 
й суб’єктів туристичного бізнесу гальмується 
через відсутність обґрунтованих організаційно-
економічних механізмів розвитку цього фор-
мату інтеграційних відносин, брак фінансових 
стимулів для приватного партнера брати участь 
в інноваційних проектах. Отже, на сьогодні іс-
нує багато проблем, які обмежують розвиток і 
знижують ефективність ППП у туризмі, осно-
вними з яких є такі: недовіра влади до бізнесу, 
а бізнесу до влади, сприйняття в бізнес-серед-
овищі ППП як проектів з украй високими ризи-
ками й низькою прибутковістю, невизначеність 
майбутніх економічних умов господарювання, 
корумпованість державних інститутів і проце-
дур створення партнерств, відсутність концеп-
ції розвитку публічно-приватного партнерства в 
туризмі; недостатність практичного досвіду та 
культури співробітництва управлінських рівнів 

ділових і державних структур, відсутність ін-
вестиційно-привабливих проектів, неготовність 
інвестувати в довгострокові проекти, непрозо-
рість податкової системи, недостатня регіональ-
на активність в ініціюванні й виконанні проек-
тів, відсутність висококваліфікованих кадрів, 
які володіють технологіями та інструментарієм 
управління проектами державно-приватного 
партнерства в туризмі.

У міжнародній практиці визначають кіль-
ка основних етапів формування, планування й 
упровадження проектів ППП, а саме [3; 9]:

- етап 1 – оцінювання можливостей для на-
дання послуг у межах ППП.

- етап 2 – підготовка до надання послуги або 
реалізації проекту в межах ППП;

- етап 3 – вибір партнера; 
- етап 4 – переговорний процес та укладання 

договору;
- етап 5 – виконання й моніторинг контр-

акту.
Механізм реалізації ППП в Україні частково 

визначено на законодавчому рівні [8; 10; 11]. 
Згідно з чинними нормативними документами, 
механізм реалізації партнерської взаємодії пе-
редбачає виконання таких дій:

– формування пропозицій щодо здійснен-
ня ППП – органи державної влади, місцевого 
самоврядування або представники приватного 
сектора здійснюють попереднє техніко-еконо-
мічне обґрунтування проекту (ідентифікаційне 
дослідження) та подають його на розгляд упо-
вноваженого органу;

– аналіз ефективності здійснення проекту 
з погляду можливих наслідків і ризиків. При 
цьому важливою складовою дослідження про-
екту є визначення альтернативних варіантів до-
сягнення мети; фінансовий аналіз проекту; ви-
бір форми реалізації відносин;

– обґрунтовування соціально-економічних 
та екологічних наслідків реалізації партнерства 
та прийняття рішення відповідними органами 
влади про здійснення ППП;

– проведення конкурсу з визначення соціаль-
ного партнера, що складається з таких етапів, 
як подання заявок на участь, попередній відбір 
претендентів; подання й розгляд конкурсних 
пропозицій, визначення переможця конкурсу, 
оприлюднення інформації про конкурс;

– укладання угоди в межах ППП.
Варто зазначити, що нормативно закріпле-

на процедура формування ППП має низку ме-
тодичних неузгодженостей і суперечностей, 
потребує уточнення та конкретизації окремих 
етапів, зокрема не розробленими залишаються 
питання управління реалізацією угод, подаль-
шого розвитку проектів ППП і відносин між 
учасниками, які сформувались у процесі їх ре-
алізації, урахування регіональних і галузевих 
передумов, визначення функцій і завдань кож-
ної зі сторін, імплементації зарубіжного досвіду 
реалізації зазначених проектів та його адапта-
ції до внутрішніх умов, розроблення комплексу 
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1
Оцінювання передумов ППП

- визначення пріоритетних суспільних потреб щодо розвитку ППП;
- визначення переліку стратегічних об’єктів, які відповідають вимогам ППП, 
мають суспільне значення й економічну цінність для приватного інвестора, 
ініціалізація проектів; 
- проведення попереднього (первинного) відбору проектів

2

3

Техніко-економічне 
обґрунтування проекту

- аналіз перспектив і стратегічних завдань держави, регіону, галузі;
- визначення соціальної, економічної, політичної та екологічної 
значущості проекту;
- визначення джерел фінансування; бюджету й обсягу проекту;
- розрахунок можливих ризиків і напрямів їх страхування;
- розробка механізмів координації проекту для успішної реалізації; 
- дослідження ринку з метою пошуку інвесторів, інших партнерів;
- аналіз можливих варіантів структурування проекту (розподілу 
ризиків, обов’язків, відповідальності)
- проведення консультацій та переговорів із приватними партнерами;
- формування структури договору;
- розробка технічних специфікацій по проекту;
- оцінювання ризиків;
- фінансове оцінювання проекту, у т. ч. доходів і витрат по періодах;
- економічне оцінювання проекту (ефективність, якість, окупність;
- вибір форм державної підтримки; 
- розробка плану реалізації проекту, інформаційного пакету тощо

Планування й узгодження проекту

- вибір форми взаємодії  партнерів і реалізації проекту;
- визначення структури ППП;
- розробка організаційної моделі відносин; 
- формування процедури відбору партнера;
- узгодження проекту із зацікавленими сторонами;
- ухвалення проекту

- аналіз зовнішніх перешкод;
- оцінювання переваг і недоліків;
- виявлення потенційних партнерів

- оцінювання потреб; розподіл 
ризиків; структуризація ППП;

визначення джерел фінансування; 
оцінювання очікувань учасників

- вибір процедур реалізації;
- погодження вимог;
- комплексне оцінювання проектів

4 Вибір партнерів - вимоги до інвесторів; умови участі;
- процедури тендерних пропозицій;
- інформування громадськості, 
учасників тендерів

Рис. 1. Методологія формування та розвитку ППП у туризмі  
на засадах структурно-системного й функціонального підходів 
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- попередній відбір партнерів із прийнятними пропозиціями 
(критеріями є кваліфікація, досвід, наявність ресурсів, системи 
управління);
- розгляд тендерних пропозицій партнерів (технічне рішення щодо

проекту й фінансовий проект тендерної пропозиції);
- відбір партнерів для співпраці

5
Формалізація відносин - рекомендації проведення 

переговорів;
- процедура погодженні договору;
- процедура укладання договору

- проведення переговорного процесу (створення переговорної 
групи, уточнення цілей; визначення обов’язків і відповідальності; 
установлення стандартів роботи, термінів; розподіл ризиків і
вигод; визначення механізмів координації);

- укладання договору (контракту)

6
Реалізація проекту (виконання) - гнучка організаційна структура;

- ефективна система управління;
- активні взаємовідносини з 
субпартнерами

- укладання договорів (контрактів) із субпартнерами;
- здійснення будівництва (реконструкції, модернізації);
- забезпечення функціонування;
- оперативне та стратегічне управління об’єктом;
- оцінювання виконання робіт субпартнерами

Моніторинг проекту

Підтримка та стимулювання розвитку

- вивчення й аналіз ключових показників діяльності приватного інвестора, 
фактичних результатів і витрат ;
- оцінювання рівня виконання робіт із реалізації проекту;
- моніторинг функціонування та утримання об’єкта;
- оцінювання виконання умов договору; 
- оцінювання соціально-економічної й екологічної ефективності проекту

- розробка й погодження пропозицій щодо подальшого управління об’єктом,
удосконалення інфраструктури регіону, відносин тощо;
- програми сприяння організаційного розвитку, фінансування та кредитування 
діяльності; підготовки кадрів тощо

- процедури та критерії моніторингу;
- умови договорів і контрактів

- програми вдосконалення;
- стратегії розвитку;
- процедури узгодження змін 

7

8

Рис. 1. Методологія формування й розвитку ППП у туризмі  
на засадах структурно-системного та функціонального підходів (закінчення)
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організаційно-методичних процедур реалізації 
партнерських взаємовідносин. Крім того, ме-
тодологія формування ППП має ґрунтуватись 
на поєднанні системно-структурного й функ-
ціонального підходів, що забезпечить функці-
ональне об’єднаних процесів (дій), які визнача-
ють послідовність етапів функціонування ППП, 
та використання для їх реалізації комплексу 
методичних підходів, методів, правил, алго-
ритмів, процедур концептуального, інституціо-
нального й методичного характеру.

Отже, на рис. 1. подано методологію форму-
вання та розвитку ППП у туризмі.

Розроблена методологія дає змогу визначи-
ти етапи реалізації ППП, сформувати перелік 
робіт у межах формування його механізмів, за-
пропонувати умови, які забезпечать виконання 
зазначених етапів.

Стимулювання розвитку ППП є невід’ємною 
складовою управління цим процесом. Основни-
ми першочерговими завданнями активізації 
ППП у туризмі мають стати такі: 

- розвиток і модернізація туристичної інфра-
структури; 

- упровадження інноваційних сервісних і 
управлінських технологій, розвиток науки й 
освіти; 

- проектне фінансування програм стратегіч-
ного партнерства за участі страхових інститу-
тів, інвестиційних фондів, банків, наукових 
установ, венчурного капіталу;

- розробка стратегій і механізмів регулюван-
ня ППП у туризмі, стимулювання створення ту-
ристичних кластерів, розвиток технологічних 
парків і науково-виробничих центрів;

- використання національного культурного, 
природного, рекреаційного, виробничого, ка-
дрового потенціалу для соціально-економічного 
розвитку дестинацій і регіонів;

- перехід від ППП вузькопрофільного форма-
ту до співпраці на міжгалузевому й міжнарод-
ному рівнях. 

Висновки. Отже, проблеми формування й 
розвитку ППП набувають особливої актуаль-
ності та стратегічної пріоритетності для Укра-
їни й вимагають як конструктивного науково-
го осмислення, так і розроблення практичних 
механізмів реалізації у сфері туризму. Публіч-

но-приватна співпраця є необхідною умовою 
зростаючого і стійкого розвитку підприємств 
туристичної сфери, підвищення інноваційного 
розвитку регіонів, досягнення високого рівня 
економічного та соціального розвитку суспіль-
ства. Формування дієвих механізмів співпраці 
публічних інституцій і бізнес-сектора створить 
нові перспективи й можливості для соціально-
економічного розвитку та зростання суспільно-
го добробуту.
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