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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено низку наукових підходів до сутності по-

няття «публічно-приватне партнерство в інноваційній сфері». 
Обґрунтовано та доповнено зміст терміна «публічно-приватне 
партнерство у сфері інноваційного розвитку промисловості». 
Визначено принципи, на яких мають базуватися сучасні форми 
публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розви-
тку промисловості, та пріоритетні напрями. 
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АННОТАЦИЯ
В статье исследован ряд научных подходов к сущности 

понятия «публично-частное партнерство в инновационной 
сфере». Уточнено содержание термина «публично-частное 
партнерство в сфере инновационного развития промышлен-
ности». Определены принципы, на которых должны базиро-
ваться современные формы публично-частного партнерства в 
сфере инновационного развития промышленности, и приори-
тетные направления.
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ANNOTATION
In the paper explores the different scientific approaches to the 

essence of the concept of «public-private partnership in innova-
tion». The content of the term «public-private partnership in the 
field of innovative development of industry» clarified. The princi-
ples, which should be based on modern forms of public-private 
partnership in the field of innovative development of industry, and 
priority areas identified.

Keywords: public-private partnerships, innovative develop-
ment, industry, principles, forms, mechanisms, priorities.

Постановка проблеми. Публічно-приватне 
партнерство (ППП) визнано ключовим механізмом 
реалізації політики модернізації економіки Укра-
їни, вирішення важливих соціально-економічних 
проблем. Високу ефективність ППП як форми 
взаємодії держави та бізнесу доведено передовим 
досвідом ряду країн світу. На цей час доволі акти-
візувалися об’єктивні обставини запровадження 
механізмів публічно-приватного партнерства.

Для реалізації масштабних модернізацій-
них проектів у базових галузях промисловості 

потрібні значні інвестиційні ресурси, потуж-
ним джерелом яких може бути приватний біз-
нес. Водночас в умовах післякризового розви-
тку зростає зацікавленість бізнесу до державної 
підтримки, що дозволяє знизити ризики при-
ватних інвестицій, підвищити надійність інвес-
тиційних проектів для кредитних організацій. 
Розвиток державно-приватного партнерства 
при залученні інвестицій визнано одним із 
основних напрямів реалізації Програми розви-
тку інвестиційної та інноваційної діяльності в 
Україні та національних проектів [1]. 

Вітчизняні бюджетні видатки на науку в 
2015 р. лише трохи перевищили 0,2% ВВП, 
незважаючи на те що українське законодавство 
встановлює їх рівень не менше 1,7%. У той же 
час норма фінансування науки для країн ЄС – 
3% ВВП, в Ізраїлі та Швеції – 4% ВВП [2, с. 8]. 

На разі в Україні не діють стратегія інно-
ваційного розвитку, інноваційна політика 
держави, пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності, механізми державної фінансової під-
тримки через неузгодженість виділення обсягу 
коштів на такі цілі бюджетним та податковим 
законодавством, не діє розгалужена іннова-
ційна інфраструктура. Інертним до активізації 
інноваційних процесів залишається приват-
ний сектор економіки. Інноваційна активність 
українських підприємств оцінюється на рівні 
10–11%. У діючому законодавстві присутні ряд 
норм, які стримують розвиток ринкової кон-
куренції в інноваційній сфері. Це стосується 
й інноваційного підприємництва, яке, як свід-
чить зарубіжний досвід, є дієвим механізмом 
розвитку публічно-приватного партнерства. 
Ефективному впровадженню механізмів розви-
тку публічно-приватного партнерства в Україні 
перешкоджають:

– відсутність визначення публічно-приват-
ного партнерства як залучення ресурсів при-
ватного сектору економіки для задоволення 
громадських потреб, що, відповідно до зако-
нодавства, фінансується за рахунок коштів 
державного бюджету; для цього необхідним є 
прийняття відповідних норм у Бюджетному 

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи іеП нан 
україни «розвиток публічно-приватного партнерства у процесі 
модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» 
(№ держреєстрації 0115U001638).ек
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кодексі України, які регулюватимуть порядок 
такого залучення;

– відсутність моніторингу споживання кому-
нальних послуг та енергоносіїв у розрізі споруд, 
що належать бюджетним установам, системи 
виміру та верифікації цих ресурсів, зацікав-
леності керівників бюджетних установ у зни-
женні споживання; усе це не дозоляє задіяти 
приватну ініціативу по заходах з енергозбере-
ження у бюджетній сфері;

– відсутність достатньої практики відобра-
ження надходжень до відповідного бюджету у 
натуральній формі як підстави для прийняття 
боргових або умовних зобов’язань щодо розра-
хунків у наступні роки (комерційний кредит);

– удосконалених норм та дієвої практики 
прийняття місцевими громадами та державою 
фінансових зобов’язань, які залежать від окре-
мих умов: досягнення економії в натуральних 
одиницях, забезпечення функціонування про-
тягом певного періоду часу, будівництва та 
передачі об’єкту, відшкодування витрат у разі 
припинення договору про ППП з ініціативи 
публічного партнера тощо;

– удосконалених норм та дієвої практики 
управління зобов’язаннями, що зазначено вище 
(граничний розмір, показники, які врахову-
ються при його визначенні).

Таким чином, у сучасних умовах господарю-
вання доцільною є розробка якісно нової сис-
теми інноваційних відносин, реалізація яких 
дозволила б дотримуватися балансу публічних 
і приватних інтересів у сфері інноваційного 
розвитку промисловості, забезпечувати функ-
ціонування інноваційного підприємництва, 
залучати приватні інвестиції. Такою моделлю, 
що базується на принципах рівності партнерів, 
довірі та свободі договірних відносин, має стати 
модель публічно-приватного партнерства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Публічно-приватне партнерство за призначен-
ням має стати одним з стратегічних напрямів 
розвитку та модернізації об’єктів ряду галу-
зей промисловості. Аналіз наукових джерел 
свідчить про значну увагу вчених до розвитку 
публічно-приватного партнерства в науково-
технічній та інноваційній сферах. Науковцями 
досліджується та узагальнюється до сучасних 
умов розвитку економіки України зарубіжний 
досвід реалізації механізмів публічно-приват-
ного партнерства в інноваційній сфері. Розро-
бляються пропозиції щодо активізації публічно-
приватного партнерства у сфері інноваційного 
розвитку промисловості. 

В останні десятиріччя ППП поступово стає 
дієвою формою реалізації НДДКР та інновацій-
них проектів. Цільовою установою держави в 
інноваційній сфері стає стимулювання бізнесу 
щодо такого виду діяльності, яка відрізняється 
підвищеним ступенем ризику і невизначеності; 
досягненням ефективної взаємодії між учас-
никами інноваційного процесу (розробниками, 
фінансовими установами, виробниками тощо); 

акумулюванням фінансових ресурсів із різних 
джерел у пріоритетних напрямах, що за даних 
умов інвестиційної кон’юнктури менш прива-
бливі для приватних вкладень [3, с. 29]. Реалі-
зація перерахованого стимулюватиме бізнес до 
розвитку нових напрямів, сприятиме приско-
ренню економічного зростання. 

У публічно-приватному партнерстві при-
ватний сектор економіки потребує створення 
державою умов для його зацікавленості, сти-
мулювання до пошуку оптимальних шляхів 
співпраці. У сфері інноваційного розвитку про-
мисловості така взаємодія дозволятиме при-
ватному партнеру знижувати рівень ризику 
при реалізації інноваційних проектів за раху-
нок залучення більш дешевого капіталу, ніж 
у ринковому секторі економіки, а також через 
систему консультацій впливати на рівень дер-
жавної участі у фундаментальних і прикладних 
наукових дослідженнях з урахуванням власних 
планів розвитку.

Серед понять у науковій літературі вжи-
ваються терміни: «державно-приватне парт-
нерство», «приватно-державне партнерство», 
«публічно-приватне партнерство», «публічно-
державна кооперація» тощо. Більш усталеним є 
поняття «державно-приватне партнерство», що 
традиційно пов’язане з роллю держави у сус-
пільних відносинах.

На думку дослідників, більш коректним є 
термін «публічно-приватне партнерство», що 
найбільш точно відтворює й сутність відносин, 
оскільки публічними партнерами в зарубіжній 
практиці часто виступають як органи держав-
ної влади, так і органи місцевого самовряду-
вання, громадські організації, благодійні фонди 
[4, с. 12].

 Публічно-приватне партнерство як правова 
модель гармонізації публічних і приватних 
інтересів у інноваційних відносинах та орга-
нізаційно-інституціональний механізм її реа-
лізації мають становити основу реформування 
політики у сфері науково-технічного та іннова-
ційного розвитку та її правового забезпечення 
[5, с. 230].

Не існує єдиного та узгодженого визначення 
і поняття «публічно-приватне партнерство в 
інноваційній сфері». У літературі зустрічається 
ряд наукових підходів до сутності цього тер-
міна. Зауважимо, що недостатньо приділено 
уваги до формулювання дефініції «публічно-
приватне партнерство у сфері інноваційного 
розвитку промисловості», визначенню складо-
вих цього поняття, основних принципів та пріо-
ритетних напрямів, що й обумовило вибір теми 
даного дослідження.

Мета статті полягає в обґрунтуванні та допо-
вненні змісту терміна «публічно-приватне парт-
нерство у сфері інноваційного розвитку промис-
ловості» на основі узагальнення ряду існуючих 
наукових підходів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективна взаємодія в рамках національної 



100

Випуск 9. 2016

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

інноваційної системи органів державного управ-
ління наукових установ та бізнес-структур є 
важливим чинником створення науково-тех-
нологічних переваг країни в умовах активіза-
ції глобалізаційних та інтеграційних процесів. 
На разі в Україні процес формування інсти-
туту публічно-приватного партнерства (ППП) 
за наявністю низки проблем знаходиться на 
початковій стадії (рис. 1).

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про дер-
жавно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. 
№ 2404-IV, державно-приватне партнерство 
визначено як «співробітництво між державою 
Україна, територіальними громадами в особі 
відповідних державних органів та органів міс-
цевого самоврядування (державними партне-
рами) та юридичними особами, крім державних 
та комунальних підприємств, або фізичними 
особами – підприємцями (приватними парт-
нерами), що здійснюється на основі договору 
в порядку, встановленому цим Законом та 
іншими законодавчими актами» [6].

Ознаками державно-приватного партнерства 
є: забезпечення більш високих техніко-еконо-
мічних показників ефективності діяльності у 
порівнянні зі здійсненням такої діяльності дер-
жавним партнером без залучення приватного 
партнера; довготривалість відносин (від 5 до 50 
років); передача приватному партнеру частини 
ризиків у процесі здійснення державно-приват-
ного партнерства; внесення приватним партне-
ром інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, 
не заборонених законодавством.

Основоположник сучасної концепції госпо-
дарського права В.К. Мамутов розглядає парт-
нерство як «основу господарських відносин 
взагалі, що не мають того характеру рівності 
та підпорядкування суб’єктів стосовно один 
одного, які притаманні цивільно-правовим і 
адміністративно-правовим відносинам. У гори-
зонтальних господарських відносинах створю-

ється інша рівність, ніж у цивільних відноси-
нах, вона покликана не розділяти, а об’єднувати 
інтереси суб’єктів, перетворювати їх на партне-
рів, які у рівному підкоренні господарському 
порядку можуть знайти свій спільний інтерес» 
[7, с. 32].

«Державно-приватне партнерство можна 
розглядати як певну систему, що володіє осо-
бливим комплексом економічних, соціальних, 
правових, політичних, організаційних, управ-
лінських та інших взаємозв’язків, вирішення 
стратегічних завдань економічного розвитку 
держави, реалізації її соціально-економічних 
проблем» [3, с. 29–30].

На думку В.Г. Варнавського, «державно-при-
ватне партнерство – це інституційний і орга-
нізаційний альянс між державою і бізнесом у 
цілях реалізації суспільно значущих проектів і 
програм у широкому спектрі галузей промисло-
вості і НДДКР, аж до сфери послуг» [8, с. 48].

Державно-приватне партнерство означає 
«використання державою механізму як сукуп-
ності реалізуючих його елементів (інституціо-
нальні передумови реалізації ДПП, критерії 
оцінки проекту ДПП, складові механізму сти-
мулювання ДПП), що забезпечують створення 
даного партнерства і участь приватного бізнесу 
в інноваційній діяльності» [9, с. 48].

Як зазначено у «Концепції розвитку дер-
жавно-приватного партнерства в Україні на 
2012–2017 роки», «у нормотворчій діяльності 
доцільним уважається використання терміна 
«публічно-приватне партнерство», де у більшій 
мірі відображається весь діапазон відносин у 
рамках цього суспільного явища з урахуванням 
участі органів місцевого самоврядування та гро-
мадськості» [10].

Під публічно-приватним партнерством про-
понується розглядати «альтернативу в якості 
залучення нових джерел приватного фінансу-
вання та управління із збереженням за держав-

ним сектором як прав власності, так 
і контролю щодо визначення цілей 
і завдань проекту». ППП «дозволяє 
створити «ефект важеля» і залучати 
приватний капітал для підвищення 
ефективності використання бюджет-
них коштів, а також реалізовувати 
переваги від залучення спеціалізова-
них приватних підприємств для управ-
ління та надання інфраструктурних 
послуг» [11, с. 64].

В європейських країнах публічно-
приватне партнерство розглядається 
як пріоритетний інструмент реаліза-
ції інноваційної політики за такими 
напрямами, як: стратегічне співробіт-
ництво у сферах (критично важливих 
для держави) соціальних інновацій 
і високих технологій; забезпечення 
зв’язків між наукою і бізнесом та 
трансферу технологій у ринковий обіг; 
підтримка суб’єктів інноваційного під-

 Суперечливість та непослідовність нормативно-правового 
регулювання відносин публічно-приватного партнерства

Відсутність послідовної державної політики у сфері ППП 
і належної системи управління розвитком ППП

Слабкий рівень інституціональної спроможності державних 
органів і приватного сектору до впровадження ППП

Непривабливість інвестиційного клімату та складність умов 
ведення підприємницької діяльності в рамках проектів ППП

Відсутність ефективних механізмів державної підтримки ППП

Складність, непослідовність тарифного регулювання 
та економічна необґрунтованість тарифів

Рис. 1. Причини щодо стримування ефективного розвитку 
публічно-приватного партнерства в Україні
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приємництва, приватних інвестицій у дослі-
дження та інновації за допомогою партнер-
ського фінансування та розподілу ризиків між 
публічним і приватним партнерами; кластероо-
рієнтована політика.

Нижче слід зупинитись на окремих думках 
дослідників щодо терміна «публічно-приватне 
партнерство»:

– так, дослідники наполягають на тому, що 
публічно-приватне партнерство – це не просто 
співфінансування проектів, в яких зацікавлене 
суспільство, це насамперед «максимальне вико-
ристання унікальних можливостей кожного 
з учасників проекту із сукупним зменшенням 
ризиків. Держава, співпрацюючи з бізнесом, 
одержує не лише зниження навантаження на 
бюджет, але й більш глибоку та дієву, ніж тра-
диційна бюрократія, систему управління про-
ектом, а бізнес – визначений набір гарантій і 
преференцій. При цьому різноманітність форм 
і сфер застосування публічно-приватного парт-
нерства роблять його універсальним механіз-
мом для вирішення цілого ряду завдань – від 
створення та розвитку інфраструктури до роз-
робки та адаптації нових перспективних техно-
логій» [12, с. 9];

– публічно-приватне партнерство, на думку 
фахівців, є одним з найбільш ефективних меха-
нізмів, які усувають існуючі «розриви» у наці-
ональних інноваційних системах [13, с. 27]. Це 
дозволяє комерціалізувати технології і вихо-
дити з інноваційною продукцією на внутрішній 
або світовий ринок. У рамках ППП реалізується 
також взаємодія державного і приватного сек-
торів із метою одержання результатів НДДКР;

– американський учений Г. Інковіц, обґрун-
товуючи теорію «потрійної спіралі» задля 
досягнення ефективної взаємодії основних 
складових національної інноваційної системи, 
акцентує увагу на дослідженні питань форму-
вання нового інституціонального середовища 
як передумови мотивації приватного сектору 
до участі у публічно-приватному парт-
нерстві [14, с. 33];

– І.С. Нейкова [15, с. 154] дер-
жавно-приватне партнерство в інно-
ваційній сфері розуміє як «систему 
рівноправних відносин державного і 
приватного секторів економіки, що 
має особливий комплекс економічних, 
соціальних, правових, політичних, 
організаційних, управлінських, інших 
взаємозв’язків, взаємин і умов, спря-
мованих на максимально ефективне 
використання наявних ресурсів та їх 
джерел для інноваційного розвитку 
країни та її суб’єктів»;

– у роботі [16] державно-приватне 
партнерство у науково-технічній та 
інноваційній сферах визначається як 
сукупність організаційно-правових 
відносин і дій держави та приватного 
бізнесу, спрямованих на досягнення 

загальних цілей інноваційної політики країни, 
які є основоположними для побудови іннова-
ційної економіки;

– сутність державно-приватного партнерства 
в інноваційній сфері полягає в узгодженні інтер-
есів держави і бізнесу, а також координації їх 
дій у процесі доведення наукових результатів 
до інновацій. Воно виникає як формалізована 
кооперація державних і приватних структур, 
спеціально створених для досягнення певних 
цілей [17];

– державно-приватне партнерство у сфері 
інновацій «має являти собою взаємодію дер-
жави і приватного сектора в процесі всього 
інноваційного циклу починаючи із проведення 
наукових досліджень і комерціалізації розро-
бок до виробництва наукомісткої високотехно-
логічної продукції» [9, с. 48]; 

– під державно-приватним партнерством в 
інноваційній сфері розуміється «совокупность 
организационно-правовых отношений и действий 
государства и частного бизнеса, направленных 
на достижение целей инновационного развития 
на макро-, региональном и микроуровне посред-
ством реализации проектов и программ в инно-
вационной сфере» [18, с. 172];

– як стверджує О. Сімсон, «приватно-дер-
жавне партнерство стає політико-правовою 
моделлю реалізації ринкової інноваційної стра-
тегії і полягає в ефективному співробітництві 
приватного сектора і держави у сфері наукових 
досліджень і інновацій. Тобто нова соціально-
економічна система може ефективно функціону-
вати тільки за умови збалансованого врахування 
приватних і публічних інтересів, їх оптимальної 
взаємодії та пошуку спільних інтересів, спря-
мованих на інноваційний розвиток» [19, с. 73]. 
Тобто О. Сімсон приватно-державне партнерство 
розглядає у двох значеннях – як «політико-пра-
вову модель співробітництва бізнесу і держави 
та організаційно-інституціональний механізм її 
реалізації» [19, с. 75]. 

Рис. 2. Складові визначення терміна «публічно-приватне 
партнерство у сфері інноваційного розвитку промисловості»
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Отже, публічно-приватне партнерство у нау-
ково-технічній та інноваційній сферах може 
позиціонуватися як взаємовідносини між орга-

нами державної влади та суб’єктами господарю-
вання, що складаються з приводу розвитку інно-
ваційного потенціалу промисловості (рис. 2).

Взаємовідносини сторін публічно-
приватного партнерства в інновацій-
ній сфері мають бути зафіксовані в 
офіційних документах (договорах про 
співпрацю, програмах тощо), носити 
партнерський, тобто рівноправний 
характер. На основі узагальнення 
світового досвіду взаємодії держави 
та приватного сектору щодо науково-
технічного та інноваційного розвитку, 
механізмів застосування публічно-
приватного партнерства визначаються 
основні принципи, на яких мають 
ґрунтуватися сучасні форми публічно-
приватного партнерства у сфері інно-
ваційного розвитку промисловості 
(ПППСІРП) (рис. 3).

Мета публічно-приватного партнер-
ства у сфері інноваційного розвитку 
промисловості полягає в об’єднанні 
досвіду, знань і вмінь державних і 
приватних партнерів для досягнення 
вагомих наукових результатів, ефек-
тивного впровадження інновацій, 
одержання значних соціально-еконо-
мічних та фінансових результатів з 
максимальною взаємною вигодою.

ПППСІРП здійснюється також із 
метою допомоги у захисті інтелекту-
альної власності (субсидування, патен-
тування), створення об’єктів іннова-
ційної інфраструктури, використання 
державних лабораторій в інтересах 
приватних компаній. До пріоритетних 
напрямів публічно-приватного парт-
нерства у сфері інноваційного розви-
тку промисловості можна віднести 
(рис. 4).

Світовий досвід реалізації інновацій-
них проектів на засадах ППП свідчить 
про різновид моделей та організаційно-
правових форм партнерства держави 
та бізнес-структур. Так, М.А. Деря-
біною запропоновано класифікацію 
ряду моделей публічно-приватного 
партнерства за трьома групами: орга-
нізаційні моделі, моделі фінансування 
та моделі кооперації [20]. До організа-
ційних моделей віднесено концесію та 
аутсорсинг. До моделей фінансування 
пропонується віднести комерційний 
найм, оренду, лізинг, проектне фінан-
сування, де передбачається укладання 
угоди з визначенням конкретних 
зобов’язань учасників інноваційного 
проекту, відповідальності та розподілу 
ризиків між ними.

Моделями кооперації є «різні спо-
соби поєднання зусиль партнерів, від-
повідальних за окремі стадії загального 
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Рис. 3. Принципи, на яких мають базуватися сучасні форми 
публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного 

розвитку промисловості

Рис. 4. Стратегічні пріоритети публічно-приватного 
партнерства у сфері інноваційного розвитку промисловості



103Глобальні та національні проблеми економіки

процесу створення нової споживчої вартості 
(товарів, послуг, об’єктів інфраструктури, тех-
нологічних систем тощо) на засадах укладання 
договорів про спільну діяльність» [21, с. 103].

В інноваційній сфері доцільним є укладання 
договорів про спільну діяльність, угод оренди, 
лізингу, аутсорсингу. На думку деяких учених, 
використання договору про концесію є пробле-
матичним, оскільки, згідно із Законом України 
«Про концесії», концесійний договір уклада-
ється на строк від 10 до 50 років, що значно 
перевищує життєві цикли переважної більшості 
виду інноваційної продукції, особливо в межах 
високих технологій [21, с. 103].

Публічно-приватні партнерства створюються 
як в організаційно-правовій формі юридичної 
особи, так і на основі договору про спільну діяль-
ність з об’єднанням внесків учасників та без їх 
об’єднання залежно від мети партнерства. Вони 
функціонують у формі об’єднань підприємців, 
господарських товариств, холдингів, корпо-
рацій, концернів, консорціумів, венчурних та 
інвестиційних фондів, банків розвитку, інно-
ваційних кластерів, промислово-фінансових 
груп, наукових і технологічних парків, центрів 
трансферу технологій. Загальновизнаною прак-
тикою ППП в інноваційній сфері є формування 
та функціонування технологічних платформ 
як ефективного комунікаційного засобу для 
об’єднання науковців та підприємців.

Згідно з практикою передового зарубіжного 
досвіду, до інструментів державної підтримки 
публічно-приватного партнерства в інновацій-
ній сфері віднесено [22, с. 83]:

– економічні: податкові пільги, державні 
замовлення на НДДКР, бюджети розвитку, 
надання кредитів на пільгових умовах для здій-
снення НДДКР та інноваційної діяльності в 
перспективних галузях промисловості, субсиду-
вання відсотків за кредитами, гранти та субсидії, 
державні дотації на закупівлю «ноу-хау» тощо;

– організаційні: стимулювання державою 
кооперації між університетами, промисловістю 
та регіональною владою, створення центрів тех-
нологій як консорціумів фірм та університетів, 
інноваційних бізнес-інкубаторів; 

– адміністративні: фінансування з держав-
ного бюджету підготовки та перепідготовки 
кадрів та створення спеціальних органів управ-
ління з питань ППП в інноваційній сфері. 

Висновки. Загалом, публічно-приватне парт-
нерство у сфері інноваційного розвитку промис-
ловості має розглядатися як система відносин 
між державою, суб’єктами публічного права та 
приватним сектором економіки, при реалізації 
яких ресурси партнерів об’єднуються з відпо-
відним розподілом ризиків, відповідальності та 
винагород (відшкодувань) між ними, для вза-
ємовигідної співпраці на довгостроковій основі 
у створенні (відновленні) нових та/або модерні-
зації (реконструкції) діючих об’єктів, що потре-
бують залучення інвестицій, та користуванні 
(експлуатації) такими об’єктами.

Реалізація механізмів даного партнерства 
сприятиме концентрації матеріальних, фінансо-
вих, інформаційних ресурсів, а також науково-
технічного і виробничого потенціалу держав-
них установ і приватного бізнесу при реалізації 
пріоритетних інноваційних проектів і програм 
у промисловості, де державою підтримуються 
функції: розробки принципів і стратегічних 
програм, згідно з якими здійснюються відно-
сини бізнесу з публічною владою та суспіль-
ством у цілому; формуванні інституціонального 
середовища для розробки та ефективної реаліза-
ції інноваційних проектів на засадах публічно-
приватного партнерства; управлінні публічно-
приватним партнерством; розробки відповідних 
форм, методів і конкретних механізмів. 

Ключова роль уряду у підтримці інновацій-
ної діяльності полягає у забезпеченні сприятли-
вої структури і середовища для інформованого 
прийняття ризиків приватними інвесторами. 
Участь підприємців в інноваційних проектах 
на засадах ППП зазвичай супроводжується 
впровадженням більш ефективних методів 
роботи, удосконаленням техніки і технології, 
створенням нових виробництв і підприємств, 
у тому числі з іноземним капіталом, налаго-
дженням ефективних коопераційних зв’язків 
з науковими установами, постачальниками та 
підрядниками.

До переваг публічно-приватного партнерства 
у сфері інноваційного розвитку промисловості, 
за дослідженням, відносяться:

– для держави: скорочення рівня витрат 
із надання послуг; активізація інвестицій-
ної діяльності промислових підприємств; 
ефективне управління майном; економія 
фінансових ресурсів держави; використання 
передового досвіду діяльності компаній за 
організаційно-правовою формою – публічне 
акціонерне товариство; оптимізація розподілу 
ризиків; підвищення ефективності розвитку 
інфраструктури у сфері промисловості; акти-
візація форм проектного фінансування; стиму-
лювання підприємницького мислення; рівний 
діалог між владою та бізнесом; збереження та 
створення робочих місць;

– для приватного сектора економіки: залу-
чення бюджетних коштів до реалізації інно-
ваційних проектів; розширення можливостей 
одержання пільгових кредитів під державні 
гарантії від міжнародних та вітчизняних фінан-
сових установ на довготривалий термін; поліп-
шення роботи з державними дозвільними орга-
нами влади; підвищення статусу інноваційного 
проекту в результаті залучення до участі дер-
жавного партнера; формування позитивного 
іміджу у суспільстві; оптимізація розподілу 
ризиків інноваційного проекту. 

Подальший розвиток публічно-приватного 
партнерства у сфері інноваційного розвитку 
промисловості України має бути пов’язаний із 
використанням передового зарубіжного досвіду 
в розробці нормативно-правових та організацій-
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них засад, запровадженням сучасних моделей 
ППП та ефективних механізмів державного 
регулювання та підтримки. 
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