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Постановка проблеми. В умовах поглиблення 
економічної кризи, коли зусилля держави у першу 
чергу спрямовані на вирішення соціальних завдань, 
можливості уряду щодо підтримки національної 
економіки та виводу її на нові рубежі конкуренто-
спроможності є надто обмеженими. Водночас вихід 
української економіки із траєкторії падіння потре-
бує пошуку додаткових ресурсів для фінансування 
державних цільових програм, мета яких полягає у 
забезпеченні сталого соціально-економічного розви-
тку. Вирішити цю проблему неможливо без форму-
вання та розвитку інституту державно-приватного 
партнерства (далі – ДПП).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бага-
топлановість проблемних питань щодо взаємо-
дії держави і бізнесу стало приводом для прове-
дення досліджень у різних напрямках. Великий 
внесок в обґрунтування теоретико-методологіч-
них засад державно-приватного партнерства зро-
били: М. Автексентьєв, Г. Аксьонов, Н. Безбах, 
Б. Данілішин, К. Кваснюк, О. Пильтяй, Л. Про-
данова, О. Самойліков, Л. Дмитриченко, С. Єрмі-
лов, О. Солодовнік, В. Узунов. Проблематику 
оцінювання ризиків реалізації проектів державно-
приватного партнерства досліджували І. Брай-
ловський, А. Мостепанюк, О. Тофанюк, І. Чалий. 
У працях О. Голованова, В. Деметьєва, П. Шилеп-
ницького висвітлювалися відносини влади і бізнесу 
в окремих сферах взаємодії.

Незважаючи на ґрунтовний доробок вітчизня-
них науковців, необхідність формування та розви-
тку інституту державно-приватного партнерства в 
умовах модернізації української економіки потребує 
подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є погли-
блення теоретичних засад ДПП з позицій інститу-
ціональної теорії. Для досягнення визначеної мети 
поставлено такі завдання: здійснити теоретичний 
аналіз існуючих підходів щодо розуміння поняття 
«державно-приватне партнерство»; виявити його 
характерні риси як інституту взаємодії держави та 
бізнесу; обґрунтувати інституційні принципи ДПП.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інте-
грація України у світовий економічний простір, 
необхідність подолання наслідків кризових явищ в 
економіці, забезпечення її інноваційного розвитку 
потребують залучення приватного капіталу. Проте 
в державі не створено відповідних умов для розви-
тку інституту державно-приватного партнерства. 
Існує низка системних проблем, які, зокрема, поля-
гають у домінуванні владних структур над бізнесом; 
недосконалості нормативно-правового забезпечення; 
недостатності відповідного досвіду в цій області; від-
сутності мотивацій для залучення потенційних інвес-
торів тощо. В умовах динамічного розвитку ринко-
вого середовища вирішення зазначених проблем 
неможливо без дослідження ДПП як інституту вза-
ємодії держави та бізнесу.

Об’єднання ресурсних можливостей і зусиль дер-
жавного та приватного секторів надає можливість: 
розвивати та впроваджувати інноваційні технології 
у виробничі процеси; підвищувати конкурентоспро-
можність продукції; модернізувати інфраструктуру; 
утворювати нові робочі місця. Економічне партнер-
ство держави та бізнесу створює умови для поліп-
шення інвестиційного клімату, покращує функці-
онування об’єктів державної власності та сприяє 
стійкому розвитку бізнес-середовища.

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
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Множинність цілей учасників партнерських від-

носин у рамках ДПП сполучає їхні інтереси при вирі-
шені головного завдання – забезпечення стабільності 
соціально-економічного розвитку держави (регіонів) 
через посилення впливу інвестиційної та інновацій-
ної детермінант.

Взаємодія держави і бізнесу у зв’язку із різнопла-
новістю їхніх функцій при вирішенні соціально-еко-
номічних проблем має поліморфний характер. Саме 
цим пояснюється існування різних поглядів на роз-
криття термінологічної сутності ДПП.

К.В. Павлюк та С.М. Павлюк тлумачать поняття 
«державно-приватне партнерство» з огляду його 
суспільної ролі, вводячи в науковий оборот тер-
мін «суспільно-приватне партнерство» [1, с. 11]. 
В економічній літературі також зустрічається кон-
цепт «публічно-приватне партнерство». Можна при-
пустити, що це пов’язано з буквальним перекла-
дом англійського варіанту ДПП – Public-Private 
Partnerships. Питання щодо розмежування понять 
«суспільно-приватне партнерство», «публічно-при-
ватне партнерство» та «державно-приватне партнер-
ство» розглядається з різних точок зору. Доречність 
застосування тієї або іншої дефініції пропонується 
з’ясовувати, виходячи з категорії «інтерес». У під-
твердження висунутої тези варто звернути увагу 
на той факт, що в основі взаємодії держави і біз-
несу лежать відповідні інтереси учасників. Аналіз 
літератури дав змогу дійти висновку, що інтерес є 
виявом економічних відносин між людьми і поєд-
нує у собі взаємозв’язок об’єктивного і суб’єктивного 
[2, с. 20-21; 3, с. 107]. У питаннях щодо того, чи 
є первинним «суспільний інтерес», або «публічний 
інтерес», або «державний інтерес» наукова думка не 
дійшла остаточного висновку. Погляди дослідників 
носять діаметрально протилежний характер. Однак, 
виходячи з єдиних теоретичних витоків у тлумаченні 
поняття ДПП, вважається за доцільне висунути гіпо-
тезу про взаємозамінність аналізованих дефініцій.

Повертаючись до визначення К.В. Павлюк та 
С.М. Павлюк, необхідно звернути увагу на те, що 
автори розглядають ДПП з точки зору «конструктив-
ного співробітництва держави, суб’єктів підприєм-
ницької діяльності і громадянських інститутів» в різ-
них сферах суспільної діяльності, наполягаючи саме 
на конструктивній основі взаємодії держави, при-
ватного сектору, громадянських інститутів [1, с. 11]. 
Поняття «співробітництво» і «партнерство» досить 
часто сприймаються синонімічно. Проте існує інша 
думка, що партнерство має більш широкий змістов-
ний спектр, ніж співробітництво, тобто не кожне 
співробітництво переростає у партнерство. На думку 
Г.М. Шигабетдинової, партнерство являє собою тип 
конструктивної взаємодії, спрямованої на досяг-
нення загальної цілі при рівності прав і зобов’язань 
сторін [4, с. 194]. Отже, рівність прав і зобов’язань 
є основою партнерських відносин, а відтак можна 
стверджувати, що партнерство лежить в основі кон-
структивного співробітництва, а не навпаки.

Дещо в іншому аспекті розуміє ДПП Н.Ю. Мущин-
ська, визначаючи останнє як юридично оформлену 
систему відносин між державним партнером або орга-
нами місцевого самоврядування та приватними парт-
нерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів 
об’єднуються, з відповідним розподілом ризиків, від-
повідальності та винагород між ними, для взаємови-
гідної співпраці з реалізації суспільно-значущих про-
ектів на довгостроковій основі [5]. Як видно, автор 
вкладає організаційний зміст в тлумачення, поєдну-
ючи об’єктивні і суб’єктивні начала в реалізації від-

носин між учасниками. Досить доречним є акцент 
на часовому терміні партнерства, що виходить з його 
проектної основи, тобто фінансовий механізм взаємо-
дії держави і бізнесу реалізується через застосування 
методології проектного фінансування. При цьому 
суспільні проекти, які реалізуються в рамках ДПП, 
мають специфічні риси. По-перше, вони, ініціюються 
з метою вирішення соціально-економічних проблем 
масштабного характеру з огляду на конкретний об’єкт 
та мають довгостроковий термін виконання. По-друге, 
специфіка фінансування полягає в об’єднанні ресур-
сів учасників, що здійснюється з огляду на інтереси 
учасників та повноваження, які визначаються. Дер-
жава як партнер є носієм публічних інтересів, відпо-
відно приватний партнер реалізує інтереси, які відпо-
відають його потребам в максимізації прибутку. На 
думку О. Мельничук, публічний інтерес є суспільним 
інтересом, що забезпечується та охороняється держа-
вою [6, с. 117]. Саме цей контекст визначає функції 
державного партнера: функцію ініціації проекту та 
контрольну функцію. При цьому держава як суб’єкт 
підприємницької діяльності також отримує прибуток. 
У площині комерційних відносин партнери мають 
дійти згоди щодо можливого розподілу ризиків та 
умов делегування повноважень.

Інституційний аспект у трактуванні ДПП висвіт-
люється О.М. Поляковою, яка розкриває зміст ДПП 
як суспільного інституту, що включає в себе сукуп-
ність формальних та неформальних правил, у рам-
ках яких з метою задоволення потреб суспільства 
здійснюється спільна діяльність державних органів 
влади і приватного сектору на основі набору аль-
тернатив поводження. [7, с. 321]. З погляду автора, 
спільна діяльність учасників ДПП, перш за все, 
обумовлюється існуванням суспільного інституту. 
Виправданість інституціонального підходу в тракту-
ванні ДПП полягає у тому, що консолідація діяль-
ності держави і бізнесу повинна базуватися на роз-
поділі прав і ресурсів в такий спосіб, щоб кожний 
з учасників реалізував свої інтереси з максималь-
ною вигодою. Отже, з точки зору інституціональної 
теорії йдеться про здатність інститутів розподіляти 
повноваження між економічними суб’єктами. При-
чому повноваження розділяються без утиску інтер-
есів учасників. Іншими словами, взаємодія держави 
і бізнесу не є простою співпрацею або тільки суміс-
ною діяльністю. Інституалізація цієї взаємодії виво-
дить відносини, які виникають між економічними 
суб’єктами із формату звичайного співробітництва.

Низка дослідників сходяться на думці, що ДПП 
варто розглядати як юридично обов’язковий для 
сторін контракт між особою приватного сектору та 
державним органом (чи органом місцевого самовря-
дування), за яким приватний партнер зобов’язаний 
надавати публічні послуги, для чого приватний сек-
тор повинен інвестувати певні власні ресурси (фінан-
сові, технологічні, час і репутацію корпорації тощо), 
а також взяти на себе відповідальність за певні 
ризики надання таких послуг, при цьому оплата 
приватному партнеру здійснюється тільки в обмін на 
фактично надані послуги [8].

Контракт за формою прояву є юридичним доку-
ментом. З точки зору організаційного механізму – 
це інструмент, за допомогою якого реалізуються 
контрактні відносини та забезпечується консенсусна 
взаємодія економічних суб’єктів. З позиції інсти-
туціоналізму контрактні відносини є сукупністю фор-
мальних правил, які відображаються у відповідному 
юридичному документі та припускають делегування 
прав щодо прийняття певних управлінських рішень 
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від ініціатора (держави) до виконавця (партнера). 
Отже, початковий етап формування інституту ДПП 
визначається укладанням певного контракту, для 
виконання якого застосовується відповідний інстру-
ментарій державного управління. У цьому контексті 
є сенс звернути увагу на концепцію нового держав-
ного управління (New Public Management) – системи 
управління, що побудована на комерційних принци-
пах і спрямована на зниження державних видатків 
за рахунок залучення ініціативи і ресурсів приват-
ного сектору. Зміна парадигми державного управ-
ління у бік делегування повноважень приватному 
сектору у сфері виробництва і надання державних 
послуг закладає підґрунтя для розробки відповідного 
економічного і організаційного механізмів ДПП.

Інституціональний і організаційний контекст ДПП 
знайшов своє вираження у визначенні В.Г. Варнав-
ського, який вважає, що в сучасному розумінні парт-
нерство держави і приватного сектора являє собою 
інституційний та організаційний альянс між громад-
ською владою і приватним бізнесом з метою реалізації 
національних і міжнародних, масштабних, суспільно 
значущих проектів у широкому спектрі діяльності: 
від розвитку стратегічно важливих галузей промис-
ловості та НДДКР до забезпечення суспільних послуг 
[9, с. 36]. Розуміння ДПП як альянсу розкриває спе-
цифіку взаємодії держави та бізнесу не тільки з точки 
зору інституту, але і відображає більш високу форму 
організації партнерських відносин.

Необхідність організації альянсу «держава-біз-
нес» пояснюється, перед усім, існуванням проблем, 
які у силу своєї масштабності не можуть бути вирі-
шеними відокремлено будь-яким з учасників. Якщо 
держава фактично реалізує фіскальну функцію вза-
ємодії, то бізнес фокусує увагу на формуванні спри-
ятливого бізнес середовища. Консолідація інтересів 
партнерів, які входять в альянс, базується на відпо-
відних інституціональних принципах.

На думку В.Г. Варнавського, до основних інсти-
туціональних принципів ДПП варто включати 
[10, с. 20-21]: принцип рівності та свободи; принцип 
адаптації до умов; принцип безперервності надання 
послуг; принцип конкурсності; принцип прозорості і 
зворотного зв’язку; принцип невтручання; принцип 
гарантій; принцип платності; принци рівноправного 
(недискримінаційного) відношення. Деякі із зазначе-
них принципів згадуються І.М. Аблаєвим. Зокрема, 
принципи рівності та свободи, конкурсності та плат-
ності автор вважає основоположними принципами 
інституціональними принципами ДПП [11, c. 18].

Аналізуючи названі принципи, варто звернути 
увагу, що вони є похідними від принципів гос-
подарського та цивільного права, а виходячи з 
правосуб’єктності учасників ДПП ці принципи зна-
ходять свій прояв в укладанні контракту. Тому вва-
жається за доцільне при визначенні принципів ДПП 
як альянсу спиратися на інституціональну теорію.

Результат діяльності інституціональних партнерів 
перш за все залежить від адаптивної та алокативної 
ефективності утвореного альянсу. Адаптивна ефек-
тивність з позицій інституціоналізму – це здатність 
інститутів розподіляти повноваження між економіч-
ними суб’єктами у певній ситуації, яка складається 
в даний момент часу. Алокативна ефективність в 
означеному контексті передбачає здатність інститу-
тів розподіляти повноваження між економічними 
суб’єктами в оптимальний спосіб. Отже, інституціо-
нальна особливість альянсу визначається адаптивною 
та алокативною ефективністю, які можна ідентифіку-
вати як принципи його побудови. Для обґрунтування 

цієї гіпотези варто звернутися до спонукальних при-
чин формування альянсу «держава-бізнес». Перша 
спонука – це спільні інтереси учасників; друга – 
користь від сумісної діяльності; третя – спроможність 
досягти стійких конкурентних переваг на ринках; 
четверта – розподіл ресурсів і прав між партнерами з 
максимальною вигодою для кожного з них та ін. Зро-
зуміло, що при формуванні альянсу в певний момент 
часу, коли формалізуються інтереси партнерів (ініці-
ювання проекту, складання контракту тощо), йдеться 
про принцип адаптивної ефективності. У зазначеному 
контексті подальший розвиток альянсу здійснюється 
відповідно до принципу алокативної ефективності 
(кожен із партнерів спромагається досягти оптимуму 
у ході реалізації проекту).

У світлі викладеного є очевидним, що альянс 
«держава-бізнес» являє собою інститут, який для 
отримання бажаного результату або досягнення 
визначеної мети використовує свою алокативну та 
(або) унаслідок впливу певних обставин адаптивну 
ефективності. Прояв названих принципів знаходить 
своє вираження у формуванні ефекту синергії. Цей 
ефект досягається як через оптимальний розподіл 
повноважень між учасниками, так і через оптималь-
ний розподіл ресурсів.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу 
дійти висновку, що державно-приватне партнер-
ство визначається специфічною формою взаємодії 
держави і бізнесу, яка знаходить своє вираження у 
відповідному альянсі, що формується з приводу реа-
лізації сумісних проектів та формалізується через 
укладання договору, яким забезпечується консен-
сусна взаємодія економічних суб’єктів, виходячи з 
відповідних інтересів кожного з них та делегованих 
повноважень.

Інституціональна основа альянсу виявляється 
шляхом реалізації відповідних принципів, а саме: 
принципах адаптивної та алокативної ефективності. 
На відміну від існуючих підходів ці принципи відо-
бражають специфічність взаємодії держави і бізнесу 
як інституту ДПП.

Дослідження ДПП з огляду інституціональної 
теорії закладає підґрунтя для розробки методів та 
інструментів механізму активізації взаємодії дер-
жавного і приватного секторів у регулюванні націо-
нальної економіки.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ  
ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ  

У ЧАСТИНІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ РЕНТИ

У статті визначено основні напрями вдосконалення експертної грошової оцінки об’єктів нерухомості, що використовуються 
у якості забезпечення зобов’язання, шляхом розробки методичних підходів до оцінки земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення та прав на них, що значною мірою підвищує об’єктивність такої оцінки і, як наслідок, сприяє залученню кредитних 
ресурсів в аграрний сектор економіки України. Узагальнюючи теоретичні дослідження та практичні напрацювання вітчизняних і 
зарубіжних фахівців, визначено основні підходи до оцінки нерухомості в залежності від мети оцінювання та об’єктів оцінки. Ви-
явлено особливості проведення оцінки аграрних підприємств, що виступають в якості застави. Удосконалено методичні підходи 
до експертної грошової оцінки сільськогосподарських угідь у частині визначення структури формування ренти за такими складо-
вими, як: родючість ґрунту; агроекологічний стан ділянки; місце її розташування; зручність ділянки для обробітку. 

Ключові слова: експертна грошова оцінка нерухомості та прав на неї, методи оцінки нерухомості, міжнародні та національні 
стандарти оцінки, предмети іпотеки, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, аграрні підприємства як цілісні май-
нові комплекси, вартість права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Жарикова Е.Б., Пащенко О.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕНТЫ

В статье определены основные направления совершенствования экспертной денежной оценки объектов недвижимости, 
используемых в качестве обеспечения обязательства, путем разработки методических подходов к оценке земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения и прав на них, что в значительной мере повышает объективность такой оценки и, как 
следствие, способствует привлечению кредитных ресурсов в аграрный сектор экономики Украины. Обобщая теоретические 
исследования и практические наработки отечественных и зарубежных специалистов, определены основные подходы к оценке 
недвижимости в зависимости от цели оценки и объектов оценки. Выявлены особенности проведения оценки аграрных пред-
приятий, выступающих в качестве залога. Автором усовершенствованы методические подходы к экспертной денежной оценке 
сельскохозяйственных угодий в части определения структуры формирования ренты по таким составляющим, как: плодородие 
почвы; агроэкологическое состояние участка; ее местоположение; удобство участка для обработки.

Ключевые слова: экспертная денежная оценка недвижимости и прав на нее, методы оценки недвижимости, международные 
и национальные стандарты оценки, предметы ипотеки, земельные участки сельскохозяйственного назначения, аграрные предпри-
ятия как целостные имущественные комплексы, стоимость права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Zharikova O.B., Pashchenko O.V. IMPROVEMENT METHODICAL APPROACH OF EXPERT MONETARY EVALUATION OF 
AGRICULTURAL LAND IN THE DETERMINATION OF RENT STRUCTURE FORMATION

This article identifies the main areas of improvement expert money estimation of real estate used as collateral commitments by de-
veloping methodological approaches to the assessment of agricultural land and rights to them, which greatly increases the objectivity of 
such an assessment and, consequently, helping to attract credit resources in the agricultural sector of Ukraine. Generalizing theoretical 
research and practical achievements of domestic and foreign experts the basic approaches to property valuation, depending on the 
purpose of assessment and evaluation facilities. The features of the assessment of agricultural enterprises, which act as collateral. The 
author improved methodological approaches to expert monetary assessment of agricultural land in the determination of structure forma-
tion rent for such components as: soil fertility; Agro-ecological state of the area; its location; convenience areas for cultivation.

Keywords: expert monetary valuation of real estate and rights to it, methods of real estate valuation, international and national 
standards of assessment, mortgaged, agricultural land, agrarian enterprise as integral property complexes, the value of the right to lease 
land for agricultural purposes.

Постановка проблеми. Основою земельно-ресурс-
ного потенціалу аграрних підприємств є сільсько-
господарські угіддя – рілля, сіножаті та пасовища 

і багаторічні насадження. В останні роки науковці і 
практики внесли значний вклад у розвиток землеоці-
ночної діяльності в Україні [2–4; 6]. Створена модель 


