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У статті систематизовано міжнародний досвід з використання проектів державно-приватного партнерства (ДПП) з розвитку 
інфраструктури національної економіки. Автор підкреслює актуальність проблеми появи інфраструктурних розривів, що обумов-
лені браком бюджетних коштів урядів та застарілістю об’єктів інфраструктури. Розглянуто особливості нормативно-правового 
забезпечення ДПП зарубіжних країн. Висвітлено питання необхідності розвитку інституційного середовища ДПП в Україні, що 
полягає у створенні спеціалізованого підрозділу ДПП. Проаналізовано активність ДПП у різних країнах і галузях економіки. Це 
дозволило розробити низку рекомендацій з розвитку ДПП в Україні за трьома напрямами: (і) нормативно-правове забезпечення; 
(іі) створення інституційних умов; (ііі) пріоритезація галузей економіки для розвитку на засадах ДПП. Передбачається, що запро-
поновані заходи сприятимуть активізації ДПП в Україні.
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В статье систематизирован международный опыт использования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) по 
развитию инфраструктуры национальной экономики. Автор подчеркивает актуальность проблемы появления инфраструктурных 
разрывов, обусловленных нехваткой бюджетных средств правительств и устарелостью объектов инфраструктуры. Рассмотрены 
особенности нормативно-правового обеспечения ГЧП зарубежных стран. Освещены вопросы необходимости развития инсти-
туциональной среды ГЧП в Украине, которая заключается в создании специализированного подразделения ГЧП. Проанализи-
рована активность ГЧП в различных странах и отраслях экономики. Это позволило разработать ряд рекомендаций по развитию 
ГЧП в Украине согласно трем направлениям: (i) нормативно-правовое обеспечение; (іi) создание институциональных условий; 
(іii) приоритезация отраслей экономики для развития на основе ГЧП. Предполагается, что предложенные меры будут способ-
ствовать активизации ГЧП в Украине.
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In the article systematizes the international experience of public-private partnership (PPP) usage for infrastructure development of 
the national economy. The author underlines the high topicality of the problem connected with infrastructural gaps appearance, caused by 
the lack of budgetary resources of governments and outdated infrastructure. The specificities of abroad PPP regulatory framework have 
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in three key directions: (i) regulatory support; (ii) creation of institutional conditions; (iii) prioritization of economic sectors for development 
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Постановка проблеми. В останнє дісятиліття дефі-
цит якісних об’єктів інфраструктури відчувають як 
розвинені країни, так і ті, що розвиваються. Це спо-
нукає уряди до залучення капіталу приватного сек-
тора та використання його потенціалу з ефективного 
управління на основі угод, відомих як державно-при-
ватне партнерство (далі – ДПП).

Розвиток та модернізація виробничої та соціаль-
ної інфраструктури потребує великого обсягу інвес-
тицій. В свою чергу через недостачу коøтів уряди 

країн не завжди можуть реалізувати додаткові інф-
раструктурні проекти через державні закупівлі. Так 
виникає проблема інфраструктурного розриву, коли 
попит суспільства на якісні об’єкти інфраструктури 
зростає, а держава не взмозі задовольнити ці потреби. 

Практика залучення державою приватного сек-
тору для реалізації суспільно значущих проектів є 
одним із найкращих засобів забезпечення суспільства 
належними об’єктами інфраструктури та надання 
якісних послуг.
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Міжнародний досвід засвідчує зростаючу кіль-

кість успіøних прикладів ДПП. У той же час держава 
повинна бути готова до ряду труднощів під час імп-
лементації проектів ДПП. Важливим є усвідомлення 
того, що ДПП не підходить для всіх інфраструктур-
них проектів. Необхідним є урахування специфіки 
об’єкту інфраструктури, рівня нормативно-правового 
забезпечення ДПП, інвестиційного клімату в країні 
та досвіду реалізації проектів ДПП, особливо у поді-
бному напрямі інфраструктури.

З огляду на те, що Україна має незначний досвід 
у реалізації проектів ДПП, актуальним видається 
дослідження світових тенденцій з розвитку партнер-
ської форми господарювання, вивчення особливостей 
формування інституційного середовища ДПП у краї-
нах світу. Не менø важливим є аналіз пріоритетних 
напрямів у розвитку об’єктів інфраструктури зару-
біжних країн та врахування закордонного досвіду 
для побудови ефективного механізму ДПП в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виник-
нення актуальної практичної проблеми пов’язаної з 
розвитком інфраструктурної галузі в умовах гострої 
нестачі фінансових ресурсів зумовило появу великої 
кількості досліджень. Питання необхідності розвитку 
та модернізації об’єктів інфраструктури України роз-
глядалися такими вченими-фахівцями, як Б. Дани-
лиøин [1], Б. Додонов [2], Н. Іксарова [3], В. Кар-
пов [4], О. Никифорук [5], М. Скринько та С. Сонько 
[6], П. Суголов [2], І. Чукаєва [7] та інøі. Вагомий 
внесок у дослідження ДПП як інструменту розви-
тку інфраструктури зробили такі зарубіжні вчені, 
як В. Варнавський [8], В. Мендез [9], Д. МакНікол 
[10], Михєєв В. [11], Б. Вінницький, Б. Онищук, 
П. Сегварі [12], С. Сандараражан [13], Л. Турлей та 
Е. Семпл [14] та інøі. Дослідженням проблем ДПП в 
Україні займалися О. Беседіна [15], Т. Єфименко [16], 
О. Навроцька [17], О. Пильтяй [18], В. Ребок [19], 
Є. Черевиков [20] та інøі. Зокрема, Б. Данилиøин 
[1], А. Гриценко [21], І. Запатріна [22], Є. Черевиков 
[23] приділяли особливу увагу створенню інституцій-
них умов для розвитку ДПП в Україні.

Незважаючи на глибоке дослідження проблема-
тики ДПП, даний механізм ще досі залиøається мало-
розвиненим в Україні. Це зумовлено багатьма фак-
торами, такими як відсутність належної підтримки 
розвитку ДПП з боку держави, недовіра з боку при-
ватного сектора, малорозвинене інституційне серед-
овище, нестабільне політичне середовище, кризовий 
стан національної економіки та інøі [24, c. 119].

Важливим кроком на øляху впровадження парт-
нерської форми господарювання економіки в Україні є 
постійний аналіз закордонного досвіду, його системати-
зація та адаптація до українських реалій. На сьогодні 
дослідження міжнародного досвіду ДПП, проведене 
вітчизняними фахівцями, має більø фрагментарний 
характер. За відсутності державної підтримки дослі-
дження у цьому напрямі зводяться до мінімуму.

У той же час, незважаючи на певний рівень зрі-
лості «ринку ДПП» у зарубіжних країнах, дана 
форма співпраці держави та бізнесу продовжує 
стрімко розвиватися. Це дає можливість оцінити 
успіøні приклади ДПП, а також врахувати низку 
помилок невдалих проектів ДПП. Так постає необ-
хідність у постійній увазі до процесу розвитку ДПП у 
світі. Це забезпечить не просто перейняття Україною 
закордонного досвіду на конкретних прикладах, а і 
вивчення кращих практик та врахування помилок, 
що були допущені країнами.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, що 

полягає у систематизації закордонного досвіду роз-
витку ДПП за такими напрямами: особливості нор-
мативно-правового забезпечення ДПП; інституційне 
середовище ДПП у країні; пріоритети країни щодо 
розподілу проектів ДПП за галузями економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гло-
бальні міжнародні організації такі як МВФ, ООН, 
Світовий банк тривалий час поділяють країни на 
певні групи за регіональною, організаційною озна-
ками та рівнем економічного розвитку [25]. Останній 
визначається одним або декількома показниками: 
«ВВП на дуøу населення» (країни з високими, серед-
німи та низькими доходами) та індексом розвитку 
людського потенціалу (ІРЛП), що розраховується за 
методикою ООН (високорозвинуті (ІРЛП>0,8), серед-
ньо- та низькорозвинуті країни (ІРЛП<0,5)) [26].

Досвід із систематизації країн світу за рівнем 
розвитку національної економіки показує, що існує 
велика кількість варіантів класифікацій країн. Однак 
за останнє десятиріччя XX ст. фахівці вважають най-
більø універсальним поділ країн за рівнем розвитку 
національної економіки, що виділяє такі групи: роз-
винуті країни або економічно (промислово) розвинуті 
країни, країни з перехідною економікою та країни, 
що розвиваються. Україна належить до групи країн 
з перехідною економікою. Тим не менø за рівнем 
розвитку значно відстає від своїх країн-сусідів. Під-
твердженням цього є рейтинг України, що складний 
на основі індексів, які оцінюють конкурентоспро-
можність національних економік у системі світового 
господарства, бізнес-клімат, рівень економічної сво-
боди, якість і ефективність державного управління, 
ступінь глобалізації економіки, рівень розвитку люд-
ського потенціалу, потенціал зовніøніх запозичень, 
рівень корумпованості суспільства тощо. Сьогодні 
з’являється дедалі більøе інформації про ранжу-
вання країн світу на основі вищевикладених індексів. 
Рейтинг країни, складений на основі цих індексів, є 
показником того, як світова спільнота оцінює країну.

Україна посідає найнижчі місця у світових рей-
тингах, що робить її рівень конкурентоспросожності 
на міжнародній арені дуже низьким. Це у свою чергу 
також пояснює відсутність досвіду у реалізації ДПП 
проектів, а також низку складностей, що виникають 
на øляху становлення та розвитку ДПП в Україні. Роз-
глянемо більø детально деякі з міжнародних індексів.

Згідно з міжнародним показником Corruption 
Perceptions Index 2014 (Індекс сприйняття корупції), 
який щорічно розраховується міжнародною організа-
цією Transparency International, Україна посідає 142 
місце серед 175 країн світу [27]. В той час як країни-
сусіди посідають такі місця: Польща – 35 місце, Вен-
грія – 47, Словакія – 54, Румунія – 69, Молдова – 
103, Білорусь – 119, Росія – 136 [27]. Враховуючи 
цей факт, одним із ключових напрямів щодо спри-
яння розвитку ДПП в Україні варто вважати роз-
робку інструментів, що забезпечать прозорість реа-
лізації таких партнерств та знизять рівень корупції. 
У міжнародній практиці одним із таких інструментів 
є залучення громадянського суспільства до реалізації 
суспільно важливих проектів [28, c. 43].

Згідно з міжнародним показником Global 
Competitiveness Index 2014 (Індекс глобальної кон-
курентоспроможності), що представлений організа-
цією World Economic Forum (Всесвітній економічний 
форум) у щорічному звіті The global competitiveness 
Report 2014-2015 (Звіт з Глобальної конкурентоспро-
можності), Україна посідає 76 місце з 144 країн (84 
місце із 148 країн у 2013-2014 роках). Країни-сусіди 
для порівняння мають такі показники: Польща – 43 



50 Серія Економічні науки

Випуск 12. Частина 1. 2015

місце, Венгрія – 60, Словакія – 75, Румунія – 59, 
Молдова – 82, Росія – 53 [29, с. 13]. Причому, роз-
глядаючи деякі з базових складових даного Індексу, 
можна побачити, що за показником якості держав-
них інституцій Україна посідає 130 місце із 144, за 
рівнем розвитку інфраструктури – 68 місце, за показ-
ником макроекономічного середовища – 105 місце, 
за показником інновативності – 81 [29, c. 17, c. 20].

Такі результати звіту вказують на те, що при роз-
робці державної політики з підтримки ДПП в Укра-
їні, уряду варто приділити велику увагу розвитку 
інституційного середовища, адже ця сфера виступає 
руøійною силою побудови ефективного механізму 
ДПП. Не менø важливим є стимулювання іннова-
цій та покращення макроекономічного середовища, 
що прямопропорційно впливає на розвиток ДПП у 
країні. Вищевикладене сприятиме розвитку ДПП в 
Україні та, в свою чергу, забезпечить підняття Укра-
їни з 68 місця за рівнем розвитку інфраструктури на 
якісно новий рівень.

Ще одним міжнародним показником, що має 
важливе значення при розвитку ДПП в країні є 
показник Світового Банку з державного управління. 
Якість органів державної влади впливає на про-
цес становлення ДПП, адже саме держава повинна 
виступати ініціатором залучення приватного сектору 
до імплементації стратегічно важливих проектів, 
надавати певні гарантії приватному сетору, забезпе-
чувати компетентними фахівцями в області ДПП.

Так, за Індикаторами державного управління 
(Worldwide Governance Indicators) Україна посідає 
143 місце з 215 країн. Зокрема, показник ефек-
тивності державного управління України у 2013 
році склав 30,14% із 100% [30]. Для порівняння 
аналогічний показник у Польщі складає 71,29%, 
Словакії – 73,21%, Венгрії – 70,33%, Румунії – 
52,63%, Росії – 43,06%, Молдові – 41,15%, Біло-
русії – 17,22% [30]. Це засвідчує гостру необхідність 
у побудові сучасної системи управління персоналом 
на державній службі. Важливим інструментом якіс-
них перетворень може стати боротьба уряду з плин-
ністю кадрів, що дасть змогу державній службі стати 
більø професійною.

У контексті розвитку ДПП важливу роль віді-
грає також формування знань і практичних навичок 
у представників органів місцевого самоврядування 
щодо визначення, розробки та реалізації успіøних 
проектів ДПП. В Україні функцію з навчання дер-
жавних службовців в області ДПП та покращення 
інформаційної підтримки ДПП виконує Програма 
розвитку державно-приватного партнерства (далі – 
Програма) при підтримці міжнародного агентства 
USAID. Крім того, Програма надає рекомендації 
керівникам міст у процесі розробки пілотних проек-
тів щодо стратегічних напрямків поøирення інфор-
мації про проект ДПП серед зацікавлених сторін, що 
дає можливість залучати останніх до визначення та 
виріøення конкретних проблем [15]. Така практика 
виправдовує себе, але на даному етапі цього недо-
статньо, оскільки розвиток повинен мати системний 
характер та постійно підтримуватися державою.

Повертаючись до класифікації країн світу за рів-
нем розвитку національної економіки та беручи цю 
класифікацію за основу подальøого дослідження 
розвитку ДПП у країнах, варто підкреслити, що екс-
перти Світового Банку відводять провідну роль інф-
раструктурній галузі у розитку економіки держави. 
Так, вітчизняний вчений І.В. Іголкін підтверджує це 
наступним прикладом: «економічні досягнення Син-
гапуру цілком можна віднести на рахунок сучасної 

інфраструктури, насамперед морських портів та 
аеропортів, які зробили маленьку країну економіч-
ним центром Південно-Східної Азії» [16, с. 167]. 
Очевидним видається той факт, що інвестиції в інф-
раструктуру національної економіки відіграють клю-
чову роль в економічному розвитку країни.

На рисунку 1 наведено середньорічні обсяги інвес-
тицій в інфраструктуру, що заплановані у 2010–2020 
роках (рис. 1).

 
Рис. 1. Заплановані середньорічні обсяги інвестицій 
в інфраструктуру у 2010–2020 рр., млрд дол. США 

[5, c. 66]

Тим не менø питання фінансового дефіциту в 
інфраструктурній галузі є актуальним як для еконо-
мічно розвинених країн, країн з перехідною економі-
кою, так і для країн, що розвиваються. Це пояснює 
зростання зацікавленості всіх країн у залученні при-
ватних інвесторів до фінансування інфраструктур-
них проектів.

Оскільки досвід з приватизації державного майна 
в багатьох країнах був невдалим, альтернативним 
øляхом розвитку інфраструктурної галузі стає вико-
ристання концесій та інøих видів ДПП для імпле-
ментації маøтабних проектів з розвитку інфраструк-
тури національної економіки. 

Так, з розвитком співпраці держави та приват-
ного сектору на партнерських засадах постає необ-
хідність у регулюванні ДПП. Сьогодні не існує єди-
ного уніфікованого підходу придатного для всіх 
країн. Провідний фахівець з питань ДПП юридич-
ної компанії Sayenko Kharenko С. Хєда стверджує, 
що «на обрання програми ДПП конкретною юрис-
дикцією впливають різноманітні фактори – від 
типу системи права до ставлення суспільства до 
предання об’єктів соціальної інфраструктури при-
ватним інвесторам, особливо іноземним» [31, c. 19]. 
В юридичній практиці розрізняють 2 види програм 
з регулювання відносин ДПП: прийняття спеціаль-
ного законодавства про ДПП та регулювання ДПП на 
договірній основі [31].

Міжнародний досвід показує, що наявність спеці-
ального закону з ДПП не є гарантом успіху програми 
ДПП. Підтвердженням цього є і досвід України. Дій-
сно, Закон України «Про державно-приватне парт-
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рити потенціал держави з ефективного управління 
ризиками, що пов’язані з реалізацією ДПП проектів. 
Вивчення матеріалів дослідження ОЕСР (2010 р.) [33] 
за даним напрямом та оновлених результатів дослі-
джень Світового Банку (2015 р.) [34] дозволили зро-
бити узагальнення досвіду країн у створенні спеціалі-
зованих підрозділів ДПП (табл. 1).

Таблиця 1
Досвід країн у створенні спеціалізованих 

підрозділів ДПП (або PPP Units)

Кількість країн Країни

Так

23

Країни – члени ОЕСР: Австралія, 
Бельгія, Канада, Чеська Республіка, 
Данія, Франція, Німеччина, Греція, 
Угорщина, Ірландія, Іспанія, Італія, 
Японія, Корея, Нідерланди, Нова 
Зеландія, Польща, Португалія, 
Велика Британія, Туреччина, Мек-
сика, Швейцарія, США.

8
Інші країни: Хорватія, Росія, 
Казахстан, Болгарія, Індія, Китай, 
Єгипет, Бразилія.

Ні
7

Країни – члени ОЕСР: Австрія, 
Фінляндія, Ісландія, Люксембург, 
Норвегія, Словацька Республіка, 
Швеція.

2 Інші країни: Естонія, Україна.

Джерело: складено на основі наступних матеріалів [33; 34]

Аналіз розвитку інституційного середовища ДПП 
у різних країнах в період з 2010 р. по 2015 р. показав, 
що чисельність країн зі спеціальними органами з під-
тримки ДПП збільøується. Це свідчить про зростання 
зацікавленості урядів держав до механізмів ДПП.

Відповідно до Положення про Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що зокрема забезпечує формування та реалі-
зує державну політику у сфері державно-приватного 
партнерства [35].

Так, спеціалізованим підрозділом ДПП в Укра-
їні вважається департамент інвестиційно-іннова-
ційної політики та розвитку державно-приватного 
партнерства Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, але, на жаль, цього не достатньо 
для належного виконання усіх функцій, що покла-
дені на подібні інституції закордоном. Необхідним є 
перегляд функціональних обов’язків даного підроз-
ділу, розробка стратегії з системного розвитку ДПП в 
Україні та побудова ефективного механізму реаліза-
ції даної стратегії з залученням компетентних фахів-
ців у цій сфері. Не менø важливим аспектом є забез-
печення фінансовою підтримкою даного підрозділу з 
боку уряду країни.

У багатьох країнах Європи, Азії, Латинської 
Америки та інøих було здійснено низку заходів з 
підтримки розвитку партнерської форми господа-
рювання в економіці країни. При формуванні дер-
жавної політики в області ДПП України корисним 
є вивчення пріоритетів закордонних країн щодо реа-
лізації проектів ДПП за галузями економіки. Про-
екти із залученням приватного сектора були успіøно 
реалізовані у багатьох країнах, таких, як Велико-
британія, Данія, Франція, Іспанія, Італія, Австрія, 
Німеччина, Нідерланди, Люксембург, Швеція, Гре-
ція, Фінляндія, Португалія тощо.

Особливого розповсюдження ДПП набуло у роз-
винутих країнах. Зокрема, у 2010 році в Європей-

нерство» № 2404-VI (далі – Закон) [32], прийнятий 
у 2010 році, не призвів до суттєвих якісних змін у 
державній політиці з підтримки ДПП. Суттєвим недо-
ліком цього Закону є не відповідність світовим стан-
дартам регулювання у сфері державно-приватних від-
носин. Комплексного доопрацювання потребує також 
вся нормативно-правова база, що стосується напрямку 
ДПП (окремі закони, що регулюють будівництво доріг 
та інøих об’єктів нерухомості, державні закупівлі 
тощо). Важливим інструментом покращення галузі 
ДПП С. Хєда вважає «правову регламентацію коор-
динаційного механізму всередині державного сектору 
з усіх аспектів ДПП у різних галузях та на різних 
рівнях державного управління» [31].

Однак, з інøого боку, ця сфера потребує гнуч-
кості, оскільки в основі ДПП лежать договірні від-
носини. З цією метою уряди країн приймають спе-
ціальні закони, що встановлюють лиøе загальні 
обмеження для державного та приватного партнерів. 
Досвід закордонних країн, які обирають øлях зако-
нодавчої регламентації ДПП, вказує на те, що дер-
жави демонструють сильну політичну прихильність 
до взятих на себе зобов’язань у проектах ДПП. Укра-
їна ж поки є винятком у цьому аспекті.

Існують і інøі моделі правового регулювання 
ДПП. У країнах, де спеціальне законодавство про 
ДПП відсутнє, альтернативою виступають закони про 
державні закупівлі чи концесійне законодавство. Ще 
одним засобом регулювання відносин ДПП є варіант, 
коли закони про концесії містять лиøе загальні поло-
ження, а детальна регламентація реалізується через 
прийняття спеціальних законів у певному секторі 
економіки. Дослідження показало, що той чи інøий 
варіант регулювання ДПП у країні залежить значною 
мірою від політичної волі та зацікавленості уряду кра-
їни. Так, важливим у напрямі розвитку ДПП залиøа-
ється не тільки вдосконалення нормативно-правового 
забезпечення, але і створення державою належних 
умов для інституційного розвитку ДПП.

Оскільки процес взаємовідносин між партне-
рами ДПП доволі складний, багато країн разом із 
ухваленням закону про ДПП створюють орган з під-
тримки розвитку ДПП – спеціалізований підрозділ 
ДПП – PPP Agency або PPP Unit. Даний підроз-
діл уповноважений проводити оцінку запланова-
них проектів ДПП, стимулювати залучення приват-
них партнерів, проводити переговори та моніторинг 
виконання контрактів ДПП. Також до важливих 
функціональних обов’язків ДПП Юніту варто відне-
сти розроблення стратегії розвитку ДПП, вдоскона-
лення законодавства у сфері ДПП, координацію всіх 
процесів пов’язаних з імплементацією проекту ДПП, 
надання консультацій інвесторам та допомоги дер-
жавному партнеру при обговоренні умов контракту 
ДПП тощо. Такі підрозділи не є обов’язковими, але, 
як показує міжнародний досвід, сприяють øвидкій 
та якісній адаптації країни до процесів ДПП [31].

Враховуючи значні суми, що інвестуються у ДПП 
проекти, довготривалість такого партнерства, важли-
вість грамотного розподілу ризиків і складність дого-
вірних відносин, управління ДПП-угодами потребує 
високого рівня компетенцій державних службовців та 
ґрунтовного вивчення специфіки сектору економіки в 
якому заплановано проект ДПП. Спеціалізований під-
розділ ДПП може забезпечити вищевикладені потреби. 
Дослідження інституційних та державних структур з 
розвитку ДПП, що було проведене Організацією еко-
номічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) 
у 2010 р. показало, що половина країн – членів ОЕСР 
створили PPP Units [33, c. 11]. Це дозволило розøи-
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ському союзі імплементовано більøе 100 проектів 
ДПП на суму близько 18,3 млрд. євро. Серед них – 
у галузі освіти (34%), транспорті (21%) та охороні 
здоров’я (17%) [36, с. 43]. Сьогодні кількість про-
ектів реалізованих на засадах ДПП зросла в 2 рази. 
Вивчаючи активність реалізації проектів ДПП у різ-
них країнах можна дослідити пріоритети, які виді-
ляють закордонні країни за різними галузями еко-
номіки (табл. 2).

Результати дослідження показали, що лідером у 
ДПП залиøається Велика Британія, країна-законо-
давець практики використання партнерської форми 
господарювання. Фахівець О. Бойко, який займа-
ється дослідженням розвитку ДПП, наголоøує, що 
«фінансування громадської інфраструктури (дороги, 
транспорт, громадські будівлі) розвинулось у Вели-
кобританії завдяки Закону про приватне фінансу-
вання – Private Finance Initiative (PFI) на початку 
90-х років XX ст., і зараз такі проекти відомі як 
класичні проекти ДПП» [36, c. 42].

Серед галузей економіки, в яких переважає кіль-
кість ДПП проектів, можна виділити такі (по низ-
хідній): 1) будівництво автодоріг; 2) модернізація та 
розбудова систем каналізації; 3) будівництво аеро-
портів; 4) забезпечення комунальними послугами;  
5) освіта; 6) охорона здоров’я та інøі. 

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити висновок, що руøій-
ною силою розвитку ДПП в країні є держава. Без 
зацікавленості та політичної волі уряду ефектив-
ний розвиток механізмів ДПП в країні неможли-
вий. Вивчаючи міжнародний досвід, держава пови-
нна стимулювати всебічний розвиток ДПП, що має 
забезпечувати такі напрями:

1) Розвиток нормативно-правового забезпечення 
ДПП в Україні:

– вдосконалення спеціального (головного) Закону 
України «Про ДПП» згідно міжнародних стандартів;

– доопрацювання всієї нормативно-правової бази, 
що стосується ДПП (законодавство в сфері земельних 
відносин, будівництва доріг тощо);

– покращення правової регламентації координа-
ційного механізму всередині державного сектору з 
усіх аспектів ДПП в усіх галузях економіки та на 
всіх рівня державного управління.

2) Розвиток інституційного середовища ДПП в 
Україні:

– створення якісно нового, спеціалізованого під-
розділу ДПП (можливо незалежного) на зразок закор-
донного PPP Unit з аналогічними функціональними 
обов’язками (керівництво політикою в області ДПП; 
технічна підтримка; розвиток потенціалу; промоуøн 
ДПП серед державних структур, бізнесу та суспільства).

3) Визначення пріоритетних галузей економіки 
для їх розвитку на засадах ДПП:

– державна підтримка пілотного проекту ДПП у 
сфері комунальних послуг, що забезпечив перехід 
комунальних котелень м. Малина, Житомирської 
області, з імпортного природного газу на біопаливо 
місцевого виробництва. Це забезпечило опалення 3-х 
øкіл у 2014–2015 рр.;

– державна підтримка пілотного проекту ДПП у 
транспортній сфері, зокрема побудова автомобільної 
дороги «Львів-Краковець» протяжністю 84,4 км;

– розробка та імплементація проектів ДПП у 
сфері охорони здоров’я та житлового будівництва, 
зокрема будівництво реабілітаційних центрів та жит-
лових будинків для тимчасово переміщених осіб із 
зони АТО;

– розробка та імплементація проектів у сфері 
управління твердими відходами, що мають потен-
ціал для ДПП в Україні.

Передбачається, що запропоновані заходи сприя-
тимуть активізації ДПП в Україні. Більø того, проа-
налізовані у статті світові тенденції реалізації проек-
тів ДПП у сфері інфраструктури можуть виявитися 
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Таблиця 2

Активність державно-приватного партнерства у різних країнах і галузях

Країни Школи
Житлове
будів-
ництво

Оборона Охорона
здоров’я

IT-
інфра-

структура

Аеро-
порти Порти Заліз-

ниці
Авто-
дороги

Кому-
нальні
послуги

Спорт та
відпочи-
нок

Каналі-
зація

Австрія

Бельгія

Данія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Греція

Ірландія

Італія

Люксембург

Нідерланди

Португалія

Іспанія

Швеція

В. Британія

Україна
Позначення: – йдуть дискусії, – проекти на стадії постачання обладнання, – деякі проекти вже працюють,

– значна частина проектів довершена, – більшість проектів вже працюють
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корисними при формуванні державної політики з 
розвитку та підтримки ДПП в Україні.
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